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DRŽAVNI ZBOR

1210. Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o pravdnem postopku (ZPP)

Razglašam zakon o pravdnem postopku (ZPP), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca
1999.

Št. 001-22-46/99
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PRAVDNEM POSTOPKU (ZPP)

Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE

Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih sodišče

obravnava in odloča v sporih iz osebnih in družinskih razme-
rij, ter v sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih
razmerij fizičnih in pravnih oseb, razen če so kateri od nave-
denih sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializi-
ranega sodišča ali drugega organa.

2. člen
V pravdnem postopku odloča sodišče v mejah postav-

ljenih zahtevkov.
Sodišče ne sme odreči odločitve o zahtevku, za kate-

rega je pristojno sodišče.

3. člen
Stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih

postavile v postopku.

Stranke se lahko odpovejo svojemu zahtevku, pripoz-
najo nasprotnikov zahtevek in se poravnajo.

Sodišče ne prizna razpolaganja strank:
1. ki nasprotuje prisilnim predpisom;
2. ki nasprotuje moralnim pravilom.

4. člen
Sodišče odloči o tožbenem zahtevku na podlagi ustne-

ga, neposrednega in javnega obravnavanja.
Če zakon tako določa, odloči sodišče o tožbenem

zahtevku na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj in na
podlagi posredno izvedenih dokazov.

5. člen
Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o

zahtevkih in navedbah nasprotne stranke.
Samo tedaj, če ta zakon tako določa, sme sodišče

odločiti o zahtevku, o katerem nasprotni stranki ni bila dana
možnost, da se izjavi.

6. člen
Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v

uradni rabi.
Stranke in drugi udeleženci v postopku imajo pravico,

da uporabljajo svoj jezik v skladu z zakonom.

7. člen
Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo

svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo.

Sodišče sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso nava-
jale, in izvajati dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če
izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo stranke namen
razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena), vendar svoje odločbe ne sme opreti na
dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se
o njih izjavijo.

8. člen
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči sodišče

po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na
podlagi uspeha celotnega postopka.

9. člen
Stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci mo-

rajo pred sodiščem govoriti resnico in pošteno uporabljati
pravice, ki jih imajo po tem zakonu.
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10. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih

pooblastil ter druge osebe in organizacije, ki razpolagajo s
podatki, potrebnimi za odločitev, so dolžni, ne glede na
določbe o varstvu osebnih in drugih podatkov, na zahtevo
sodišča brezplačno posredovati zahtevane podatke.

11. člen
Sodišče si mora prizadevati, da se opravi postopek

brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški, in onemogočiti
vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.

Če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki
je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem,
zlorabljajo pravice, ki jih imajo po tem zakonu, jim sodišče
lahko izreče denarno kazen ali druge ukrepe, določene s
tem zakonom.

Sodišče lahko ob zlorabi pravic izreče denarno kazen
fizični osebi do 300.000 tolarjev, pravni osebi, samostojne-
mu podjetniku posamezniku ali odvetniku pa do 1,000.000
tolarjev.

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu
določi rok, v katerem je treba kazen plačati. Rok za plačilo
kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh
mesecev.

Če fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
odvetnik ne plača denarne kazni v roku, ki ga določi sodi-
šče, se kazen izvrši tako, da se za vsakih začetih 10.000
tolarjev denarne kazni določi največ en dan zapora, pri
čemer zapor za fizično osebo ne sme biti daljši od 30 dni, za
samostojnega podjetnika posameznika ali odvetnika pa ne
daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po določbah
zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku se
odloči s posebnim sklepom.

Če pravna oseba ne plača denarne kazni v roku, ki ga
določi sodišče, izterja sodišče to kazen, povečano za 50%,
po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni denarni kazni je
izvršilni naslov.

12. člen
Stranko, ki nima pooblaščenca in ki iz nevednosti ne

uporablja procesnih pravic, ki jih ima po tem zakonu, opozo-
ri sodišče, katera pravdna dejanja lahko opravi.

13. člen
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne reši-

tve vprašanja, ali obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje
(predhodno vprašanje), pa o njem še ni odločilo sodišče ali
kakšen drug pristojen organ, lahko sodišče samo reši to
vprašanje, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.

Rešitev predhodnega vprašanja ima pravni učinek sa-
mo v pravdi, v kateri je bilo vprašanje rešeno.

14. člen
Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem

stanju, na podlagi katerega je že bilo odločeno v kazenskem
postopku, je sodišče vezano na pravnomočno obsodilno
sodbo, izdano v kazenskem postopku, samo glede obstoja
kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca.

15. člen
V pravdnem postopku sodi sodnik posameznik.
Zakon določa, v katerih primerih sodi senat.
Strokovni sodelavec opravlja v pravdnem postopku tista

procesna dejanja, za katera je tako določeno z zakonom.

Pooblastila, ki jih ima sodnik, ima v postopku, v kate-
rem sodi senat, predsednik senata, če ta zakon ne določa
drugače.

16. člen
Če za posamezna pravdna dejanja ni z zakonom dolo-

čeno, v kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke
zunaj naroka pisno, na naroku pa ustno.

Drugo poglavje
PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA

1. Skupne določbe

17. člen
Sodišče presodi po uradni dolžnosti takoj po prejemu

tožbe, ali je sodišče pristojno in v kakšni sestavi je pristojno.
Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na

podlagi dejstev, ki so sodišču znana.
Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na kate-

re se opira pristojnost sodišča, ali če tožeča stranka zmanj-
ša tožbeni zahtevek, ostane sodišče, ki je bilo pristojno ob
vložitvi tožbe, pristojno še naprej, čeprav bi bilo zaradi teh
sprememb pristojno drugo sodišče iste vrste.

18. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolž-

nosti paziti, ali spada odločitev o sporu v sodno pristojnost.
Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o

sporu ni pristojno sodišče, temveč kakšen drug organ, se
izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja
in zavrže tožbo.

Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o
sporu ni pristojno sodišče Republike Slovenije, se po uradni
dolžnosti izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna
dejanja in zavrže tožbo, razen v primerih, ko je pristojnost
sodišča Republike Slovenije odvisna od privolitve tožene
stranke, ona pa je v to privolila.

19. člen
Vsako sodišče mora med postopkom ves čas po urad-

ni dolžnosti paziti na svojo stvarno pristojnost.
Okrožno sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za

stvarno nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega so-
dišča ob predhodnem preizkusu tožbe, na ugovor tožene
stranke, ki ga lahko ta poda najkasneje v odgovoru na tož-
bo, pa do razpisa glavne obravnave.

Zoper sklep okrožnega sodišča, s katerim se je izreklo
za stvarno pristojno, ni pritožbe.

20. člen
Kadar senat med postopkom po uradni dolžnosti ali na

ugovor strank ugotovi, da gre za spor, ki bi ga moral razsodi-
ti sodnik posameznik tega sodišča, se nadaljuje postopek
po pravnomočnosti sklepa pred sodnikom posameznikom,
in sicer, če je mogoče, pred predsednikom tega senata kot
sodnikom posameznikom. Sodnik posameznik je vezan na
pravnomočno odločbo, s katero se mu zadeva odstopi.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko senat
glede na stanje postopka odloči, da ne odstopi zadeve
sodniku posamezniku, temveč da sam opravi postopek.
Zoper tako odločbo senata ni pritožbe.

Če je odločil senat o sporu, ki bi ga bil moral razsoditi
sodnik posameznik, se taka odločba ne more izpodbijati
zaradi tega, ker je ni izdal sodnik posameznik.
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Če sodnik posameznik med postopkom po uradni dolž-
nosti ali na ugovor strank spozna, da bi moral spor razsoditi
senat tega sodišča, se postopek nadaljuje pred senatom.
Zoper tak sklep sodnika posameznika ni pritožbe.

21. člen
Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba opraviti posto-

pek po pravilih nepravdnega postopka, ustavi s sklepom
pravdni postopek, če še ni izdana odločba o glavni stvari. Po
pravnomočnosti sklepa se postopek nadaljuje po pravilih
nepravdnega postopka pred pristojnim sodiščem.

Dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče, ter izdane
odločbe niso brez veljave samo zaradi tega, ker so bila
opravljena oziroma izdane v pravdnem postopku.

22. člen
Sodišče se lahko izreče za krajevno nepristojno na

ugovor tožene stranke, ki ga lahko ta poda najkasneje v
odgovoru na tožbo, do razpisa glavne obravnave.

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajev-
no nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno
krajevno pristojno, in sicer ob predhodnem preizkusu tožbe.

23. člen
Po pravnomočnosti sklepa, s katerim je izreklo, da ni

pristojno (19. in 22. člen), odstopi sodišče zadevo pristoj-
nemu sodišču. Preden odstopi zadevo pristojnemu sodišču,
zahteva po potrebi izjavo tožeče stranke.

Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojne-
mu sodišču, nadaljuje postopek, kot da bi se bil začel pred
njim.

Pravdna dejanja nepristojnega sodišča niso brez velja-
ve samo zaradi tega, ker jih je opravilo nepristojno sodišče.

24. člen
Če sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pri-

stojnemu sodišču, misli, da je pristojno tisto sodišče, ki mu
je zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, pošlje zade-
vo sodišču, ki naj reši spor o pristojnosti, razen če spozna,
da mu je bila zadeva odstopljena očitno pomotoma, ker bi
morala biti odstopljena kakšnemu drugemu sodišču; v tem
primeru odstopi zadevo drugemu sodišču in obvesti o tem
sodišče, ki mu jo je odstopilo.

Če je na pritožbo zoper odločbo sodišča prve stop-
nje, s katero je to izreklo, da ni krajevno pristojno, izdalo
odločbo sodišče druge stopnje, je na to odločbo glede
pristojnosti vezano tudi sodišče, ki mu je zadeva odstoplje-
na, če je bilo sodišče druge stopnje, ki je izdalo odločbo,
pristojno za odločitev v sporu o pristojnosti med tema
dvema sodiščema.

Odločba sodišča druge stopnje o stvarni nepristojnosti
sodišča prve stopnje veže vsako sodišče, ki mu je pozneje
odstopljena ista zadeva, če je sodišče druge stopnje pristoj-
no za odločitev v sporu o pristojnosti med tema dvema
sodiščema.

25. člen
V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodi-

šči s svojega območja odloča višje sodišče.
V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodi-

šči z območja različnih višjih sodišč ter v sporih o pristojnosti
med sodišči razne vrste odloča vrhovno sodišče.

26. člen
V sporu o pristojnosti se sme odločiti tudi tedaj, ko se

stranke pred tem niso izjavile o pristojnosti.

Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, je sodišče,
ki mu je zadeva odstopljena, dolžno opravljati tista pravdna
dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.

Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti,
ni pritožbe.

27. člen
Vsako sodišče opravlja pravdna dejanja na svojem ob-

močju; če pa bi bilo nevarno odlašati, opravi posamezna
dejanja tudi na območju sosednjega sodišča. To mora sporo-
čiti sodišču, na območju katerega je bilo dejanje opravljeno.

28. člen
Glede pristojnosti sodišč Republike Slovenije za soje-

nje tujcem, ki uživajo v Republiki Sloveniji imuniteto, in za
sojenje tujim državam in mednarodnim organizacijam veljajo
pravila mednarodnega prava.

Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravi-
ce, da pojasnilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.

2. Pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim
elementom

29. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno za sojenje,

kadar je njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elemen-
tom izrecno določena z zakonom ali z mednarodno pogod-
bo. Če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni izrecne določbe
o mednarodni pristojnosti za določeno vrsto spora, je sodiš-
če Republike Slovenije pristojno za sojenje v tovrstnem spo-
ru tudi tedaj, kadar njegova pristojnost izvira iz določb o
krajevni pristojnosti.

3. Stvarna pristojnost

Okrajna sodišča

30. člen
Okrajna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o

premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega pred-
meta ne presega 2,000.000 tolarjev.

Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrajna
sodišča pristojna, da sodijo:

1. v sporih o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo
skupaj z zakonskimi spori ali s spori o ugotavljanju ali izpod-
bijanju očetovstva ali materinstva;

2. v sporih zaradi motenja posesti;
3. v sporih o služnostih in realnih bremenih;
4. v sporih iz najemnih in zakupnih razmerij.
V pristojnost okrajnih sodišč spadajo tudi spori, za

katere niso po tem ali po kakšnem drugem zakonu pristojna
okrožna sodišča.

Okrajna sodišča opravljajo tudi zadeve pravne pomoči,
za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče, ter druge
zadeve, ki jih določa zakon.

31. člen
V sporih iz pristojnosti okrajnih sodišč sodi sodnik po-

sameznik.

Okrožna sodišča

32. člen
Okrožna sodišča so pristojna za sojenje v sporih o

premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega pred-
meta presega 2,000.000 tolarjev.
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Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrožna
sodišča pristojna, da sodijo:

1. v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali
materinstva;

2. v zakonskih sporih;
3. v sporih o zakonitem preživljanju, kadar se rešujejo

skupaj s spori iz 1. in 2. točke;
4. v sporih o varstvu in vzgoji otrok;
5. v sporih iz avtorske pravice in sporih, ki se nanašajo

na varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja ali pravi-
co do uporabe firme, ter spore v zvezi z varstvom konku-
rence;

6. v gospodarskih sporih;
7. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev

pravne pomoči za odločanje o priznanju tujih sodnih odločb
v zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost, ter za opravljanje
zadev mednarodne pravne pomoči.

Okrožna sodišča opravljajo tudi druge zadeve, ki jih
določa zakon.

33. člen
V sporih iz pristojnosti okrožnega sodišča sodi sodnik

posameznik, razen če zakon določa, da sodi senat.
Sodnik posameznik opravlja zadeve pravne pomoči iz

pristojnosti okrožnega sodišča.
Senat okrožnega sodišča sestavljajo en sodnik kot

predsednik in dva sodnika porotnika.

34. člen
Senat sodi:
1. v sporih iz avtorskih pravic in sporih, ki se nanašajo na

varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja ali pravico
do uporabe firme, ter sporih v zvezi z varstvom konkurence;

2. v zakonskih sporih, sporih o ugotavljanju ali izpodbija-
nju očetovstva ali materinstva in sporih o varstvu in vzgoji otrok.

Višja sodišča

35. člen
Višja sodišča so pristojna:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih in

okrožnih sodišč;
2. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

36. člen
Višje sodišče odloča v senatu treh sodnikov.

Vrhovno sodišče

37. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe višjih sodišč;
2. za odločanje o reviziji in zahtevi za varstvo zakoni-

tosti;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

38. člen
Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe

višjih sodišč v senatu treh sodnikov.
Kadar odloča vrhovno sodišče o reviziji ali zahtevi za

varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo sodišča niž-
je stopnje, odloča v senatu petih sodnikov.

Ugotovitev vrednosti spornega predmeta

39. člen
Če je za ugotovitev stvarne pristojnosti, pravice do

revizije in v drugih primerih, ki so določeni v tem zakonu,
odločilna vrednost spornega predmeta, se vzame kot vred-
nost spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka.

Obresti, pravdni stroški, pogodbena kazen in druge
postranske terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo
kot glavni zahtevek.

40. člen
Če se zahtevek nanaša na bodoče dajatve, ki se po-

navljajo, se vzame kot vrednost spornega predmeta sešte-
vek dajatev, toda največ znesek, ki ustreza seštevku dajatev
za dobo petih let.

41. člen
Če uveljavlja tožeča stranka v tožbi zoper isto toženo

stranko več zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in
pravno podlago, se določi pristojnost po seštevku vrednosti
vseh zahtevkov.

Če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se
uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po
vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

42. člen
Če gre za spor o obstoju najemnega ali zakupnega

razmerja, se vzame kot vrednost spornega predmeta enolet-
na najemnina oziroma zakupnina, razen če gre za najemno
ali zakupno razmerje, sklenjeno za krajši čas.

43. člen
Če se zahteva s tožbo samo zavarovanje za določeno

terjatev ali ustanovitev zastavne pravice, se določi vrednost
spornega predmeta po znesku terjatve, ki naj se zavaruje.
Če pa ima zastavni predmet manjšo vrednost kot terjatev, ki
naj se zavaruje, se vzame kot vrednost spornega predmeta
vrednost zastavnega predmeta.

44. člen
Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek,

pa tožeča stranka v tožbi navede, da je pripravljena namesto
izpolnitve zahtevka sprejeti določen denarni znesek, se vza-
me kot vrednost spornega predmeta ta znesek.

V drugih primerih, ko se tožbeni zahtevek ne nanaša na
denarni znesek, je odločilna vrednost spornega predmeta,
ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi.

Če v primeru iz drugega odstavka tega člena tožeča
stranka navede očitno previsoko ali prenizko vrednost, tako
da nastane vprašanje o stvarni pristojnosti ali pravici do
revizije, se mora sodišče najpozneje na glavni obravnavi
pred začetkom obravnavanja glavne stvari na hiter in prime-
ren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti. O tem
takoj odloči s sklepom, zoper katerega ni posebne pritožbe.

45. člen
Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek

in je pristojnost ali pravica do revizije odvisna od vrednosti
spornega predmeta, tožeča stranka pa v tožbi ne navede
vrednosti spornega predmeta, ravna sodišče po določbah
108. člena, ki veljajo za nepopolne vloge.
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4. Krajevna pristojnost

a) Splošna krajevna pristojnost

46. člen
Če ni z zakonom določena izključna krajevna pristoj-

nost kakšnega drugega sodišča, je za sojenje pristojno so-
dišče, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko.

V primerih, ki so določeni v tem zakonu, je poleg sodi-
šča splošne krajevne pristojnosti pristojno za sojenje tudi
drugo določeno sodišče.

47. člen
Za sojenje je splošno krajevno pristojno sodišče, na

območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče.
Če je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje,

zato ker ima tožena stranka v Republiki Sloveniji začasno
prebivališče, je splošno krajevno pristojno sodišče, na ob-
močju katerega ima tožena stranka začasno prebivališče.

Če ima tožena stranka poleg stalnega prebivališča tudi
začasno prebivališče v kakšnem drugem kraju in se da po
okoliščinah domnevati, da bo tam prebivala daljši čas, je
splošno krajevno pristojno tudi sodišče začasnega prebiva-
lišča tožene stranke.

48. člen
Za sojenje v sporih zoper pravne osebe je splošno

krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je njihov
sedež. Če nastane dvom, velja za sedež kraj, kjer so njihovi
organi upravljanja.

b) Posebna krajevna pristojnost

Pristojnost za sospornike

49. člen
Če je z isto tožbo toženih več oseb (1. točka prvega

odstavka 191. člena), pa zanje ni krajevno pristojno isto
sodišče, je pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za
enega izmed tožencev; če so med njimi glavni in stranski
zavezanci, pa sodišče, ki je krajevno pristojno za kakšnega
glavnega zavezanca.

Pristojnost v sporih za zakonito preživljanje

50. člen
Če je v sporih za zakonito preživljanje tožeča stranka

oseba, ki zahteva preživljanje, je za sojenje poleg sodišča
splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na ob-
močju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno
prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje z mednarodnim
elementom pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker
je tožeča stranka otrok, ki ima stalno prebivališče v Republi-
ki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju
katerega ima tožeča stranka stalno prebivališče.

Če je v sporih za zakonito preživljanje pristojno sodišče
Republike Slovenije, zato ker ima tožena stranka v Republiki
Sloveniji premoženje, iz katerega se lahko poplača preživlja-
nje, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega
je to premoženje.

Pristojnost v sporih iz pogodbenih razmerij

51. člen
Če je v sporih iz pogodbenih razmerij pristojno sodišče

Republike Slovenije, zato ker je v Republiki Sloveniji kraj
izpolnitve obveznosti, je krajevno pristojno sodišče, na ob-
močju katerega bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je pred-
met spora.

Pristojnost v odškodninskih sporih

52. člen
Za sojenje v sporih o nepogodbeni odgovornosti za

škodo je poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristoj-
no tudi sodišče, na območju katerega je bilo storjeno škod-
no dejanje, ali sodišče, na območju katerega je nastala
škodljiva posledica.

Če je nastala škoda zaradi smrti ali hude telesne poš-
kodbe, je pristojno poleg sodišča iz prvega odstavka tega
člena tudi sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka
stalno oziroma začasno prebivališče.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo
tudi v sporih zoper zavarovalnico za povračilo škode tretjim
osebam po predpisih o neposredni odgovornosti zavaroval-
nice, določba prvega odstavka tega člena pa tudi v sporih o
regresnih odškodninskih zahtevkih proti regresnim
dolžnikom.

Pristojnost v sporih za varstvo pravice na podlagi
proizvajalčeve garancije

53. člen
Za sojenje v sporih za varstvo pravice na podlagi pisne

garancije proti proizvajalcu, ki je dal garancijo, je poleg
sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko,
pristojno tudi sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za
prodajalca, ki je ob prodaji stvari izročil kupcu pisno garanci-
jo proizvajalca.

Pristojnost v zakonskih sporih

54. člen
Za sojenje v zakonskih sporih je pristojno poleg sodi-

šča splošne krajevne pristojnosti tudi sodišče, na območju
katerega sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno pre-
bivališče.

Če je v zakonskih sporih pristojno sodišče Republike
Slovenije, zato ker sta imela zakonca zadnje skupno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma zato, ker ima tože-
ča stranka stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajev-
no pristojno tisto sodišče, na območju katerega sta imela
zakonca zadnje skupno stalno prebivališče, oziroma sodi-
šče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno prebi-
vališče.

55. člen
Če je v sporih o premoženjskih razmerjih med zakon-

cema pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je
premoženje zakoncev v Republiki Sloveniji ali zato, ker ima
tožeča stranka ob vložitvi tožbe stalno ali začasno prebivali-
šče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče,
na območju katerega ima tožeča stranka ob vložitvi tožbe
stalno ali začasno prebivališče.
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Pristojnost v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva
ali materinstva

56. člen
V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali

materinstva lahko vloži otrok tožbo tudi pri sodišču, na ob-
močju katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče.

Če je v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva
ali materinstva pristojno sodišče Republike Slovenije, zato
ker ima tožeča stranka stalno prebivališče v Republiki Slove-
niji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega
ima tožeča stranka stalno prebivališče.

Pristojnost v sporih o nepremičninah ali zaradi motenja
posesti

57. člen
Za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na nepremični-

nah, v sporih zaradi motenja posesti nepremičnin ter v spo-
rih iz zakupa ali najema nepremičnin je izključno krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega leži nepremičnina.

Če leži nepremičnina na območju več sodišč, je pri-
stojno vsako od teh sodišč.

Za spore zaradi motenja posesti premičnih stvari je
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi
sodišče, na območju katerega je bila posest motena.

Pristojnost v sporih o letalu in ladji

58. člen
Če je za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na ladjah

oziroma letalih ter v sporih iz zakupa ladje ali letala pristojno
sodišče Republike Slovenije, je izključno krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega se vodi vpisnik, v katerega je
vpisana ladja oziroma letalo.

Če je za sojenje v sporih zaradi motenja posesti na
ladjah oziroma letalih iz prvega odstavka tega člena pristojno
sodišče Republike Slovenije, je poleg sodišča, na območju
katerega se vodi vpisnik, v katerega je vpisana ladja oziroma
letalo, krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega
je bila posest motena.

Pristojnost za osebe, za katere ni splošne krajevne
pristojnosti v Republiki Sloveniji

59. člen
Če je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije,

zato ker je na območju Republike Slovenije predmet, na
katerega se nanaša tožba, oziroma kakšno premoženje to-
žene stranke, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območ-
ju katerega je ta predmet oziroma premoženje tožene
stranke.

Pristojnost po kraju, v katerem je podružnica pravne osebe

60. člen
Za sojenje v sporih zoper pravno osebo, ki ima podruž-

nico zunaj svojega sedeža, je poleg sodišča splošne krajev-
ne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega
je ta podružnica, če izvira spor iz pravnega razmerja s to
podružnico.

Pristojnost za tuje osebe, ki poslujejo v Republiki Sloveniji

61. člen
Za sojenje v sporih zoper tujo fizično ali pravno osebo,

ki izvirajo iz njenega poslovanja v Republiki Sloveniji, je
krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je v Re-
publiki Sloveniji njena podružnica ali prebivališče oziroma
sedež osebe, ki ji je zaupano opravljanje njenih poslov.

Pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij

62. člen
Dokler zapuščinski postopek ni pravnomočno končan,

je za sojenje v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnika proti zapustniku poleg sodišča splošne kra-
jevne pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče, ki vodi
zapuščinski postopek, oziroma sodišče, na območju kate-
rega je sodišče, ki vodi zapuščinski postopek.

Pristojnost za spore v izvršilnem in stečajnem postopku

63. člen
Za sojenje v sporih, ki nastanejo med sodnim ali uprav-

nim izvršilnim postopkom oziroma zaradi sodnega ali uprav-
nega izvršilnega postopka oziroma med stečajnim postop-
kom ali v zvezi s stečajnim postopkom, je izključno krajevno
pristojno sodišče, ki vodi izvršilni ali stečajni postopek, ozi-
roma sodišče, na območju katerega je sodišče, ki vodi
izvršilni postopek, oziroma sodišče, na območju katerega
se opravlja upravna izvršba.

Pristojnost po plačilnem kraju

64. člen
Za sojenje v sporih imetnika menice ali čeka zoper

podpisnika je pristojno poleg sodišča splošne krajevne pri-
stojnosti tudi sodišče plačilnega kraja.

Vzajemna pristojnost za tožbe zoper tuje državljane

65. člen
Če je v tuji državi državljan Republike Slovenije lahko

tožen pri sodišču, ki po določbah tega zakona ne bi bilo
krajevno pristojno za sojenje v tisti civilnopravni zadevi, velja
enaka pristojnost tudi za sojenje državljanu te tuje države
pred sodiščem Republike Slovenije.

c) Določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču

66. člen
Če zaradi izločitve sodnika sodišče ne more postopati,

sporoči okrajno ali okrožno sodišče to višjemu sodišču,
višje sodišče pa vrhovnemu sodišču, ki odloči, da naj posto-
pa v zadevi drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega
območja.

67. člen
Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojne-

ga sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da po-
stopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil
postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.

68. člen
Če je po pravilih o mednarodni pristojnosti za sojenje

pristojno sodišče Republike Slovenije, vendar se po tem
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zakonu ne da dognati, katero sodišče je krajevno pristojno,
odloči vrhovno sodišče na predlog stranke, katero stvarno
pristojno sodišče naj bo krajevno pristojno.

d) Sporazum o krajevni pristojnosti

69. člen
Če zakon ne določa izključne krajevne pristojnosti kak-

šnega sodišča, se stranki lahko sporazumeta, da jima sodi
na prvi stopnji sodišče, ki ni krajevno pristojno, toda le, če je
to sodišče stvarno pristojno.

Če zakon določa, da je za sojenje v določenem sporu
krajevno pristojnih dvoje ali več sodišč, se stranki lahko
sporazumeta, da jima sodi na prvi stopnji eno teh sodišč ali
katero drugo stvarno pristojno sodišče.

Sporazum strank velja le tedaj, kadar je v pisni obliki in
se nanaša na določen spor ali bodoče spore, ki bi morebiti
nastali iz določenega pravnega razmerja.

Listino o sporazumu mora tožeča stranka priložiti tožbi.

Tretje poglavje
IZLOČITEV

70. člen
Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške

funkcije:
1. če je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali poob-

laščenec, če je s stranko v razmerju soupravičenca, sozave-
zanca ali regresnega zavezanca ali če je bil v isti zadevi
zaslišan kot priča ali izvedenec;

2. če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je
družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni
družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo ali tihi družbenik v
tihi družbi, ki je stranka v postopku;

3. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali poobla-
ščenec z njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z
njim v zakonu ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na
to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;

4. če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke,
njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca;

5. če je v isti zadevi sodeloval v postopku pred nižjim
sodiščem, arbitražo ali drugim organom;

6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti.

71. člen
Takoj ko sodnik ali sodnik porotnik izve za kakšen

razlog izločitve iz 1. do 5. točke 70. člena zakona, mora
prenehati s kakršnim koli delom v tej zadevi in to sporočiti
predsedniku ali predstojniku sodišča, ki mu določi namest-
nika. Če gre za izločitev predsednika ali predstojnika sodi-
šča, si ta določi namestnika med sodniki tega sodišča, če to
ni mogoče, pa ravna po 66. členu tega zakona.

Če sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane
kakšne druge okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo nepri-
stranskost (6. točka 70. člena), sporoči to predsedniku ali
predstojniku sodišča, ki odloči o izločitvi. Do odločitve pred-
sednika ali predstojnika sodišča lahko sodnik opravlja na-
daljnja pravdna dejanja.

Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 70. člena
tega zakona, pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je
zvedel, da je podan ta izločitveni razlog, nimajo pravnega
učinka.

72. člen
Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.
Stranka mora zahtevati izločitev sodnika oziroma sodni-

ka porotnika, takoj ko izve, da je podan razlog za izločitev,
vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim so-
diščem, če ni bilo obravnave, pa do izdaje odločbe.

Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere
opira svojo zahtevo za izločitev.

73. člen
O zahtevi stranke za izločitev odloča predsednik ali

predstojnik sodišča.
Če zahteva stranka izločitev predsednika ali predstojni-

ka sodišča, odloči o izločitvi predsednik neposredno višjega
sodišča.

O zahtevi strank za izločitev predsednika vrhovnega
sodišča odloča občna seja tega sodišča.

Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo
sodnika ali sodnika porotnika, čigar izločitev se zahteva; če
je treba, se opravijo tudi druge poizvedbe.

Zoper sklep, s katerim se zahtevi za izločitev ugodi, ni
pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni
posebne pritožbe. Kadar se zavrne zahteva za izločitev višje-
ga sodnika, je zoper sklep posebna pritožba.

74. člen
Ko sodnik ali sodnik porotnik izve, da se zahteva njego-

va izločitev, mora takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom
v tej zadevi; če gre za izločitev po 6. točki 70. člena tega
zakona, lahko opravlja nadaljnja dejanja.

Če je sodnik izločen iz razloga po 6. točki 70. člena
tega zakona, pravdna dejanja, ki jih je opravil, odkar je
stranka vložila zahtevo za njegovo izločitev iz tega izločitve-
nega razloga, nimajo pravnega učinka.

75. člen
Določbe o izločitvi sodnikov in sodnikov porotnikov

veljajo smiselno tudi za strokovne sodelavce in zapisnikarje.
O izločitvi strokovnega sodelavca in zapisnikarja odlo-

ča sodnik.

Četrto poglavje
STRANKE IN NJIHOVI ZAKONITI ZASTOPNIKI

76. člen
Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba.
S posebnimi predpisi se določa, kdo je poleg fizičnih in

pravnih oseb lahko pravdna stranka.
Pravdno sodišče sme izjemoma, s pravnim učinkom v

določeni pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim oblikam
združevanja, ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in
drugem odstavku tega člena, če ugotovi, da glede na spor-
no zadevo v bistvu izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev
sposobnosti biti stranka, zlasti če imajo premoženje, na
katero je mogoče seči z izvršbo.

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena, s katerim
se prizna lastnost stranke v pravdi, ni posebne pritožbe.

77. člen
Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko

sama opravlja pravdna dejanja (pravdna sposobnost).
Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena poslovna spo-

sobnost, je pravdno sposobna v mejah svoje poslovne spo-
sobnosti.

Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobno-
sti, je pravdno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana
poslovna sposobnost.
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78. člen
Stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen

zakoniti zastopnik.
Zakoniti zastopnik je določen z zakonom ali z aktom, ki

ga izda organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi
zakona.

79. člen
Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke sam,

ali če je tako določeno s tem zakonom, po pooblaščencu
vsa pravdna dejanja; če je za vložitev ali umik tožbe, za
pripoznanje tožbenega zahtevka oziroma za odpoved tožbe-
nemu zahtevku, za sklenitev sodne poravnave ali za druga
pravdna dejanja v posebnih predpisih določeno, da mora
imeti zastopnik posebno dovoljenje, sme to storiti le tedaj,
če ima tako dovoljenje.

Kdor nastopi kot zakoniti zastopnik, mora na zahtevo
sodišča dokazati, da je zakoniti zastopnik. Če se zahteva za
določena pravdna dejanja posebno dovoljenje, mora zako-
niti zastopnik dokazati, da ima tako dovoljenje.

Kadar sodišče ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki
je pod skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopa-
nju, sporoči to organu, pristojnemu za socialne zadeve. Če
bi zaradi opustitve zastopnika lahko nastala škoda za tiste-
ga, ki je pod skrbništvom, počaka sodišče s postopkom in
predlaga, naj se določi drug zakoniti zastopnik.

80. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolž-

nosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna
stranka in ali je pravdno sposoben, ali zastopa pravdno
nesposobno stranko njen zakoniti zastopnik, in ali ima zako-
niti zastopnik posebno dovoljenje, kadar je to potrebno, in
ali stranko zastopa pooblaščenec, določen v tretjem odstav-
ku 86. člena tega zakona oziroma v tretjem odstavku 87.
člena tega zakona.

81. člen
Če sodišče ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne

more biti pravdna stranka, pa se da ta pomanjkljivost odpra-
viti, zahteva od tožeče stranke, naj popravi v tožbi, kar je
treba, ali ukrene kaj drugega, da se postopek lahko nadalju-
je z osebo, ki je lahko pravdna stranka.

Prav tako sodišče zahteva, kadar ugotovi, da stranka
nima zakonitega zastopnika ali da zakoniti zastopnik nima
posebnega dovoljenja, če je to potrebno, da organ, pristo-
jen za socialne zadeve, postavi skrbnika pravdno nesposob-
ni osebi, oziroma zahteva od zakonitega zastopnika, naj si
priskrbi posebno dovoljenje, ali pa ukrene, kar je potrebno,
da bi bila pravdno nesposobna stranka pravilno zastopana.

Sodišče lahko da stranki rok za odpravo pomanjkljivo-
sti iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Dokler se ne odpravijo te pomanjkljivosti, se smejo
opravljati samo tista pravdna dejanja, zaradi katerih bi lahko
nastale za stranko škodljive posledice, če bi se odložila.

Če se omenjene pomanjkljivosti ne dajo odpraviti ali če
brez uspeha preteče dani rok, razveljavi sodišče s sklepom
pravdna dejanja, ki jih je opravilo v postopku, kolikor jih
zadenejo te pomanjkljivosti; če pa so pomanjkljivosti take,
da onemogočajo nadaljnjo pravdo, zavrže tožbo.

Zoper sklep, s katerim se odredijo ukrepi za odpravo
pomanjkljivosti, ni pritožbe.

82. člen
Če se med postopkom pred sodiščem prve stopnje

pokaže, da bi redni postopek s postavitvijo zakonitega za-
stopnika toženi stranki predolgo trajal, tako da bi lahko
zaradi tega nastale škodljive posledice za eno ali za obe

stranki, postavi sodišče na predlog tožeče stranke toženi
stranki začasnega zastopnika.

Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena postavi sodi-
šče toženi stranki začasnega zastopnika zlasti v tehle primerih:

1. če tožena stranka ni pravdno sposobna, pa nima
zakonitega zastopnika;

2. če si koristi tožene stranke in njenega zakonitega
zastopnika nasprotujejo;

3. če imata obe stranki istega zakonitega zastopnika;
4. če je prebivališče ali sedež tožene stranke neznan,

pa tožena stranka nima pooblaščenca;
5. če je tožena stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki

nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini in se ni
mogla opraviti vročitev.

O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče brez
odlašanja organ, pristojen za socialne zadeve, če je to mo-
goče, pa tudi stranke.

Začasnega zastopnika postavi sodišče med notarji, od-
vetniki ali drugimi strokovno usposobljenimi osebami.

Stroške za postavitev začasnega zastopnika založi to-
žeča stranka.

Če po vložitvi tožbe nastanejo okoliščine iz drugega
odstavka tega člena na strani tožeče stranke, lahko sodišče
na predlog in stroške tožene stranke postavi začasnega
zastopnika tudi tožeči stranki.

83. člen
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je po-

stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva

postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

84. člen
Če je postavljen toženi stranki ali tožeči stranki začasni

zastopnik iz razlogov, ki so navedeni v 4. in 5. točki drugega
odstavka 82. člena tega zakona, izda sodišče oglas, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni de-
ski, če je treba, pa tudi na drug primeren način.

Oglas mora obsegati: navedbo sodišča, ki je postavilo
začasnega zastopnika, zakonito podlago, ime tožene stran-
ke ali tožeče stranke, ki se ji postavlja zastopnik, sporni
predmet, ime zastopnika ter njegov poklic in prebivališče in
pa opozorilo, da bo zastopnik zastopal toženo stranko ali
tožečo stranko v postopku vse do takrat, dokler tožena
stranka ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

85. člen
Tuj državljan, ki ni pravdno sposoben po zakonu svoje

države, pač pa je pravdno sposoben po zakonu Republike
Slovenije, lahko sam opravlja pravdna dejanja. Zakoniti za-
stopnik sme opravljati dejanja samo toliko časa, dokler tuj
državljan ne izjavi, da bo sam nastopal v pravdi.

Peto poglavje
POOBLAŠČENCI

86. člen
Stranke smejo opravljati pravdna dejanja osebno ali po

pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva od stranke,
ki ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi o
dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v pravdi.
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Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti
pred sodišče in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca.

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka
opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je od-
vetnik.

Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, če
ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški
državni izpit.

87. člen
V postopku pred okrajnim sodiščem je lahko poobla-

ščenec vsak, kdor je popolnoma poslovno sposoben.
Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik,

ni sposoben za zastopanje, opozori stranko na škodljive
posledice, ki lahko nastanejo zaradi nepravilnega zasto-
panja.

V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodi-
ščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga ose-
ba, ki je opravila pravniški državni izpit.

Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi
odvetniška družba.

88. člen
Če tožeča stranka pri okrožnem sodišču vloži tožbo po

pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega odstavka 87. člena
tega zakona, ji sodišče s sklepom naloži, da v roku, ki ne
sme biti daljši kot 15 dni, imenuje pooblaščenca v skladu z
navedeno določbo ali izjavi, da se bo zastopala sama. V
sklepu jo opozori na pravne posledice, če ne ravna po
nalogu sodišča.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
Če tožeča stranka ne ravna v skladu s sklepom iz

prvega odstavka tega člena, sodišče tožbo kot nedovoljeno
zavrže.

Če tožeča stranka med postopkom pred okrožnim so-
diščem opravlja pravdna dejanja po pooblaščencu, ki ni
oseba iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, se šteje,
da ta dejanja niso opravljena.

89. člen
V pravnem pouku zoper sodno odločbo, ki jo izda

okrajno sodišče, mora sodišče pravdni stranki opozoriti, da
mora biti v primeru, če pritožbo vložita po pooblaščencu,
pooblaščenec oseba iz tretjega odstavka 87. člena.

Če je pritožba vložena po pooblaščencu, ki ni oseba iz
tretjega odstavka 87. člena, jo sodišče kot nedovoljeno
zavrže.

90. člen
V postopku pred okrožnim sodiščem sodišče ob vroči-

tvi tožbe opozori toženo stranko, da mora biti v primeru, če
bo pravdna dejanja opravljala po pooblaščencu, pooblašče-
nec oseba iz tretjega odstavka 87. člena.

Če tožena stranka pred okrožnim sodiščem pravdna
dejanja opravlja po pooblaščencu, ki ni oseba iz tretjega
odstavka 87. člena, se šteje, da ta dejanja niso opravljena.

91. člen
Sodišče zavrže kot nedovoljeno izredno pravno sred-

stvo, vloženo po pooblaščencu, ki ni oseba, določena v
tretjem odstavku 86. člena tega zakona.

Če v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi nasprotnik
vlagatelja ne opravlja pravdnih dejanj po pooblaščencu, ki je
oseba iz tretjega odstavka 86. člena tega zakona, se šteje,
da ta dejanja niso opravljena.

92. člen
Pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah

pooblastila, imajo enak pravni učinek, kakor če bi jih opravi-
la sama stranka.

93. člen
Stranka lahko spremeni ali prekliče izjavo svojega poob-

laščenca na naroku, na katerem je bila dana.
Če je pooblaščenec priznal kakšno dejstvo na naroku,

na katerem stranka ni bila navzoča, ali ga je priznal v vlogi,
pa stranka to priznanje pozneje spremeni ali prekliče, preso-
di sodišče obe izjavi v smislu drugega odstavka 214. člena
tega zakona.

94. člen
Obseg pooblastila določi stranka.
Stranka lahko pooblasti pooblaščenca samo za dolo-

čena dejanja ali pa za vsa pravdna dejanja.

95. člen
Če da stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da

bi v pooblastilu natančneje določila njegove pravice, ima
odvetnik na podlagi takega pooblastila pravico:

1. opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo,
jo umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpoveda-
ti, skleniti sodno poravnavo, vložiti redno pravno sredstvo,
se mu odpovedati ali ga umakniti ter predlagati začasne
odredbe;

2. zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa de-
janja, ki so potrebna v tem postopku;

3. sprejeti od nasprotne stranke prisojene stroške;
4. prenesti pooblastilo na drugega odvetnika ali poob-

lastiti drugega odvetnika za posamezna pravdna dejanja.
Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik

predložiti novo pooblastilo.
Odvetnika lahko nadomešča v primerih iz tretjega od-

stavka 87. člena odvetniški kandidat, ki je pri njem zapo-
slen, pred okrajnim sodiščem in v gospodarskih sporih pred
okrožnim sodiščem do vrednosti 2,000.000 tolarjev pa tudi
odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni.

96. člen
Če stranka v pooblastilu ni natančneje določila pravice

pooblaščenca, sme opravljati pooblaščenec, ki ni odvetnik,
s takim pooblastilom vsa pravdna dejanja, vendar pa mora
imeti vselej izrecno pooblastilo za umik tožbe, za pripozna-
nje tožbenega zahtevka ali za odpoved tožbenemu zahtev-
ku, za sodno poravnavo, za odpoved ali umik pravnega
sredstva, ter za prenos pooblastila na drugega.

97. člen
Stranka da pooblastilo pisno.
Stranka, ki ne zna pisati ali se ne more podpisati,

pritisne na pisno pooblastilo namesto podpisa odtis kazalca.
Če se da v takem primeru pooblastilo osebi, ki ni odvetnik,
morata biti navzoči dve priči, ki se na pooblastilu podpišeta.

Če sodišče dvomi o pristnosti pisnega pooblastila, lah-
ko s sklepom odredi, naj se predloži overjeno pooblastilo.
Zoper tak sklep ni pritožbe.

98. člen
Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati

pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju.
Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za

stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar
pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo
ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja.
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Dokler ne poteče rok za predložitev pooblastila, odloži
sodišče izdajo odločbe; če pa preteče ta rok brez uspeha,
nadaljuje postopek, ne da bi upoštevalo dejanja, ki jih je
opravila oseba brez pooblastila.

Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne
predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva,
sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže.

Sodišče mora med postopkom ves čas paziti, ali je
tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje.
Če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravi-
čen za zastopanje, razveljavi opravljena pravdna dejanja,
razen če jih je stranka pozneje odobrila.

99. člen
Stranka lahko pooblastilo kadar koli prekliče, poobla-

ščenec pa ga lahko kadar koli odpove.
Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti

sodišču, pred katerim teče postopek, bodisi pisno ali ustno
na zapisnik.

Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno
stranko od trenutka, ko se ji naznani.

Po odpovedi pooblastila je pooblaščenec dolžan še en
mesec opravljati dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal,
če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v
tem času.

100. člen
Če je pooblaščencu dana pravica, da opravlja vsa

pravdna dejanja, pa stranka oziroma njen zakoniti zastopnik
umre ali postane poslovno nesposoben, ali če je zakoniti
zastopnik razrešen, ima pooblaščenec še naprej pravico
opravljati pravdna dejanja, vendar pa lahko dedič oziroma
novi zakoniti zastopnik prekliče pooblastilo.

V primerih iz prvega odstavka tega člena prenehajo
pooblaščencu, ki ni odvetnik, vselej pravice, ki se morajo v
pooblastilu izrecno navesti (96. člen).

101. člen
S prenehanjem pravne osebe preneha tudi pooblasti-

lo, ki ga je dala.
Pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, preneha, ko

nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega

člena je pooblaščenec dolžan še en mesec opravljati pravd-
na dejanja, če je treba odvrniti škodo za stranko.

Šesto poglavje
JEZIK V POSTOPKU

102. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku smejo na naro-

kih in ob drugih ustnih procesnih dejanjih pred sodiščem
uporabljati svoj jezik. Če postopek ne teče v jeziku stranke
oziroma v jeziku drugih udeležencev v postopku, se jim na
njihov predlog, ali če sodišče ugotovi, da ne razumejo slo-
venskega jezika, zagotovi ustno prevajanje tistega, kar se
navaja na naroku, v njihov jezik ter ustno prevajanje listin, ki
se uporabljajo na naroku za dokazovanje.

Stranke in drugi udeleženci morajo biti poučeni o tem,
da imajo pravico spremljati ustni postopek pred sodiščem v
svojem jeziku po tolmaču. Pravici do prevajanja se lahko
odpovedo, če izjavijo, da znajo jezik, v katerem teče posto-
pek. V zapisnik se zapiše, da so bili poučeni in kaj so glede
tega izjavili.

Prevajajo tolmači.

103. člen
Vabila, odločbe in druga sodna pisanja se pošiljajo

strankam in drugim udeležencem v postopku v jeziku, ki je v
uradni rabi pri sodišču.

104. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku vlagajo sodišču

tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v
jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi.

Če vloži stranka vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni
rabi, ravna sodišče po določbah 108. člena tega zakona, ki
veljajo za nerazumljive vloge.

Sedmo poglavje
VLOGE

105. člen
Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge

izjave, predlogi in sporočila, ki se vlagajo zunaj obravnave,
se vlagajo pisno (vloge).

Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je
treba, da se lahko obravnavajo. Predvsem morajo obsegati:
navedbo sodišča, ime ter stalno oziroma začasno prebivali-
šče oziroma sedež strank, morebitnih njihovih zakonitih za-
stopnikov in pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave
in podpis vlagatelja. Za vlogo, prejeto z uporabo telekomuni-
kacijskih storitev, se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na
vlogi navedena kot podpisnik.

Če vsebuje izjava kakšno zahtevo, mora stranka v vlogi
navesti dejstva, na katera jo opira, in dokaze, kadar je to
potrebno.

106. člen
Vloge, ki jih je treba vročiti nasprotni stranki, se morajo

izročiti sodišču v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče
in nasprotno stranko, ter v taki obliki, da jih sodišče lahko
vroči. To velja tudi za priloge.

Če je na nasprotni strani več oseb, ki imajo skupnega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se lahko izročijo
vloge in priloge za vse skupaj v enem izvodu.

107. člen
Listine, ki se priložijo vlogi, so lahko v izvirniku ali v

prepisu.
Če priloži stranka listino v izvirniku, jo sodišče obdrži,

nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Ko sodišču
listina ni več potrebna, jo na zahtevo vrne vložniku, vendar
pa lahko zahteva, da priloži spisom njen prepis.

Če je listina priložena v prepisu, zahteva sodišče na
predlog nasprotne stranke od vložnika, naj predloži listino v
izvirniku, nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Če je
treba, določi sodišče rok, v katerem je treba listino izročiti
oziroma pregledati.

Zoper te sklepe ni pritožbe.

108. člen
Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je

treba, da bi se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložni-
ka, da mora vlogo popraviti ali dopolniti.

Kadar sodišče zahteva od vložnika, da vlogo popravi ali
dopolni, določi rok za popravo ali dopolnitev.

Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma
dopolnjena in izročena sodišču v roku, ki je bil določen za
dopolnitev oziroma popravo, se šteje, da je bila vložena pri
sodišču tisti dan, ko je bila prvič vložena.
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Če vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je
primerna za obravnavo, jo sodišče zavrže.

Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali
prilog, mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če
vložnik ne ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže.

109. člen
Pravdno sodišče kaznuje po določbah tretjega do sed-

mega odstavka 11. člena tega zakona tistega, ki v vlogi žali
sodišče, stranko ali drugega udeleženca v postopku.

Kazen, izrečena po prvem odstavku tega člena, ni ovira
za kaznovanje zaradi kaznivega dejanja.

Osmo poglavje
ROKI IN NAROKI

Roki

110. člen
Če roki niso določeni z zakonom, jih določa sodišče

glede na okoliščine primera.
Rok, ki ga določi sodišče, se na predlog prizadete

osebe lahko podaljša, če so za to opravičeni razlogi.
Podaljšanje roka se mora predlagati, preden se rok

izteče.
Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe.

111. člen
Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.
Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve

ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba
šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji
dan.

Roki, ki so določeni po mesecih oziroma po letih, se
končajo s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma
letu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči.
Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji
dan v tem mesecu.

Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug
dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok
s pretekom prvega prihodnjega delavnika.

112. člen
Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena

pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se
rok izteče.

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno,
se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na
katero je naslovljena.

Za osebe, ki so v obvezni vojaški službi, se šteje dan
izročitve vloge pristojnemu vojaškemu poveljstvu za dan izro-
čitve sodišču.

Določba tretjega odstavka tega člena velja tudi za dru-
ge osebe, ki službujejo v vojaških enotah oziroma v vojaških
zavodih ali štabih v krajih, kjer ni redne pošte.

Za osebo, ki ji je odvzeta prostost, se šteje dan, ko
izroči vlogo upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem
prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti, za dan izročitve
sodišču.

Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali posla-
na nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k
pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila
pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem

sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca
iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka
87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.

Določbe prvega do šestega odstavka tega člena veljajo
tudi za rok, v katerem se mora po posebnih predpisih vložiti
tožba, in pa za rok zastaranja terjatve ali kakšne druge
pravice.

Naroki

113. člen
Narok določi sodišče, če je to z zakonom predpisano

ali če je za postopek potrebno. Zoper sklep o določitvi
naroka ni pritožbe.

Sodišče mora na narok pravočasno povabiti stranke in
druge osebe, za katere misli, da je potrebna njihova navzoč-
nost. Skupaj z vabilom pošlje stranki vlogo, ki je bila povod
za določitev naroka, v vabilu pa navede kraj, prostor in čas
naroka. Če se vloga ne pošlje skupaj z vabilom, se v vabilu
navedejo stranke, sporni predmet in dejanje, ki se bo opra-
vilo na naroku.

Sodišče opozori v vabilu posebej na zakonite posledi-
ce izostanka.

114. člen
Narok se opravi praviloma v sodnem poslopju.
Sodišče lahko sklene, da se opravi narok zunaj sodne-

ga poslopja, če spozna, da je to potrebno ali da se bo tako
prihranilo pri času ali pri stroških postopka. Zoper tak sklep
ni pritožbe.

115. člen
Sodišče lahko preloži narok, če je to potrebno za iz-

vedbo dokazov ali če so za to drugi upravičeni razlogi.
Če sodišče narok preloži, takoj naznani kraj in čas

novega naroka.
Iz upravičenih razlogov lahko sodišče narok preloži za

nedoločen čas.
V zapisniku o glavni obravnavi mora sodnik navesti

razloge za preložitev naroka za glavno obravnavo.
Zoper sklep o preložitvi naroka ni pritožbe.

Vrnitev v prejšnje stanje

116. člen
Če stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravno

dejanje in izgubi zaradi tega pravico opraviti to dejanje, ji
sodišče na njen predlog dovoli, da ga opravi pozneje (vrni-
tev v prejšnje stanje), če spozna, da je stranka zamudila
narok oziroma rok iz upravičenega vzroka.

Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se pravda vrne v
tisto stanje, v katerem je bila pred zamudo, in razveljavijo vse
odločbe, ki jih je sodišče izdalo zaradi zamude.

117. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda pri sodi-

šču, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje.
Predlog se mora vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko

je prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila narok
ali rok; če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od
dneva, ko je za to zvedela.

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več
zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude
roka, mora predlagatelj obenem, ko vloži predlog, opraviti
tudi zamujeno dejanje.
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118. člen
Vrnitev v prejšnje stanje se ne dovoli, če je bil zamujen

rok za predlog, da se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ali če je
bil zamujen narok, določen na predlog za vrnitev v prejšnje
stanje.

119. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje praviloma ne vpliva

na potek pravde, vendar pa sodišče lahko odloči, da se
postopek prekine do pravnomočnosti sklepa o predlogu.

Če sodišče sklene, da se postopek prekine, pred viš-
jim sodiščem pa teče postopek zaradi pritožbe, mora to
sporočiti višjemu sodišču.

120. člen
Prepozne in nedovoljene predloge za vrnitev v prejšnje

stanje zavrže predsednik senata s sklepom.
Na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše sodišče

narok, razen če so dejstva, na katera se opira predlog,
splošno znana ali če se vrnitev predlaga iz očitno neupravi-
čenega razloga.

121. člen
Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v

prejšnje stanje, ni pritožbe, razen če se ugodi predlogu v
nasprotju s 118. členom tega zakona ali predlogu, ki ni bil
pravočasno vložen.

Deveto poglavje
ZAPISNIK

122. člen
Zapisnik se sestavi o dejanjih, ki so bila opravljena na

naroku.
Zapisnik se sestavi tudi o pomembnejših izjavah ali

sporočilih, ki jih dajo stranke ali drugi udeleženci zunaj
naroka. O manj pomembnih izjavah ali sporočilih se ne
sestavi zapisnik, temveč se naredi v spisu samo uradni
zaznamek.

Zapisnik piše zapisnikar.

123. člen
V zapisnik se vpišejo: naslov in sestava sodišča, kraj,

dan in ura dejanja, sporni predmet in imena navzočih strank
ali drugih oseb ter njihovih zakonitih zastopnikov ali poobla-
ščencev.

Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o vsebini de-
janja. V zapisnik o glavni obravnavi se vpišejo zlasti: ali je bila
obravnava javna ali pa je bila javnost izključena, izjave strank,
njihovi predlogi, dokazi, ki so jih ponudile, dokazi, ki so bili
izvedeni, z navedbo izpovedb prič in izvedencev ter odločbe
sodišča na naroku.

Zapisnik se mora pisati v redu; ne sme se nič izbrisati,
dodati ali spremeniti. Prečrtana mesta morajo ostati čitljiva.

124. člen
Zapisnik se sestavlja tako, da predsednik senata ali z

njegovim dovoljenjem stranka ali njen pooblaščenec glasno
narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik.

Stranke imajo pravico prebrati zapisnik ali zahtevati, naj
se jim prebere, in ugovarjati zoper vsebino zapisnika.

To pravico imajo tudi druge osebe, katerih izjava je
vpisana v zapisnik, vendar samo glede tistega dela zapisni-
ka, v katerem je njihova izjava.

Kar je treba v zapisniku popraviti ali dodati glede na
ugovore strank ali drugih oseb ali po uradni dolžnosti, se

zapiše na koncu zapisnika. Na zahtevo teh oseb se vpišejo v
zapisnik tudi ugovori, ki jim ni bilo ugodeno.

125. člen
Predsednik senata lahko odredi, da se zapisnik vodi s

pomočjo ustreznih tehničnih sredstev ali da se stenografira.
Glede ugovorov v zvezi z vsebino zapisnika se smisel-

no uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka prejš-
njega člena.

Če zapisnik ni bil voden v pisni obliki, mora biti prepis
zapisnika izdelan v treh dneh. Stranka ima v nadaljnjih treh
dneh pravico do vpogleda v prepis zapisa in ugovarjati zoper
morebitno nepravilnost prepisa.

O ugovoru iz prejšnjega odstavka tega člena odloči
predsednik senata brez naroka.

Zvočni zapis zapisnika se lahko izbriše po preteku roka
za ugovor, če je stranka ugovarjala točnosti prepisa, pa po
pravnomočnosti odločbe o glavni stvari.

126. člen
Zapisnik podpišejo predsednik senata, zapisnikar,

stranke oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
in pa tolmač.

Priča in izvedenec podpišeta svojo izpovedbo na zapi-
sniku, kadar se zaslišita pred zaprošenim sodnikom ali pred-
sednikom senata.

Kdor ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na
zapisnik odtis kazalca, zapisnikar pa zapiše pod odtisom
njegovo ime in priimek.

Če kakšna stranka, njen zakoniti zastopnik ali poobla-
ščenec, priča ali izvedenec odide, preden podpiše zapi-
snik, ali če noče podpisati zapisnika, se to zapiše v zapisnik
in navedejo razlogi, ki so jih za to navedli.

127. člen
O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapi-

snik. Če je višje sodišče v postopku o pravnem sredstvu
odločilo soglasno, se ne sestavi zapisnik, temveč se na
izvirniku odločbe naredi zaznamek o posvetovanju in glaso-
vanju.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeto odločbo.

Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju
in glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik.

Zapisnik oziroma zaznamek o glasovanju podpišejo vsi
člani senata in zapisnikar.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v pose-
ben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče,
ko odloča o pravnem sredstvu; v tem primeru mora višje
sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku
označiti, da je zapisnik pregledalo.

Deseto poglavje
ODLOČANJE

128. člen
Sodišče izdaja odločbe v obliki sodbe ali sklepa.
O tožbenem zahtevku odloči sodišče s sodbo, v po-

stopku zaradi motenja posesti pa s sklepom.
Kadar sodišče ne odloči s sodbo, odloči s sklepom.
V postopku za izdajo plačilnega naloga se izda sklep, s

katerim se ugodi tožbenemu zahtevku, v obliki plačilnega
naloga.

Odločba o stroških v sodbi se šteje za sklep.
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129. člen
Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasova-

njem.
Pri posvetovanju in glasovanju smejo biti navzoči samo

člani senata in zapisnikar.
Kadar je treba odločiti o enostavnejših vprašanjih, lah-

ko odloči senat tudi na samem zasedanju.

130. člen
Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in

glasuje zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vpraša-
nja vsestransko in popolnoma raziščejo.

Za vsako odločbo senata je potrebna večina glasov.
Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vpraša-

njih, ki jih postavi predsednik senata. Član senata, ki je pri
glasovanju o kakšnem prejšnjem vprašanju ostal v manjšini,
se ne sme vzdržati glasovanja o vprašanju, o katerem naj se
odloči pozneje.

Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobe-
no od njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje
ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se glede višine
denarnega zneska ali količine razdelijo glasovi na več kot
dve mnenji, se znova obravnavajo razlogi za vsako mnenje;
če se niti tedaj ne doseže večina, se glasovi, oddani za
največji denarni znesek ali količino, prištejejo glasovom,
oddanim za najbližji manjši denarni znesek ali količino, do-
kler se ne doseže večina.

131. člen
Preden sodišče odloči o glavni stvari, odloči o tem, ali

je treba dopolniti postopek, in o drugih predhodnih vpraša-
njih.

Če je treba pri odločanju o glavni stvari odločiti o več
zahtevkih, se glasuje o vsakem zahtevku posebej.

Enajsto poglavje
VROČANJE PISANJ IN PREGLED SPISOV

Način vročanja

132. člen
Pisanja se vročajo po pošti, po delavcu sodišča, na

sodišču ali na drug način, določen z zakonom.
Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke odredi,

da se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja
vročanje kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega
dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje.

Stroške vročitve iz prejšnjega odstavka tega člena zalo-
ži predlagatelj take vročitve.

Minister, pristojen za pravosodje, določi pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja po drugem
odstavku tega člena, in pravila za njihovo delovanje ter daje
dovoljenje za opravljanje vročanja.

133. člen
Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom

posameznikom se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki
je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziro-
ma v poslovnem prostoru ali na sedežu.

Po prvem odstavku tega člena se vročajo pisanja tudi,
kadar so v tem odstavku navedene stranke določile za svoje-
ga pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

134. člen
Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko

vročajo vabila tudi po njihovem poveljstvu oziroma nepo-
srednem predstojniku; če je treba, se jim lahko vročajo na ta
način tudi druga pisanja.

135. člen
Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali

tujcu, ki uživa imunitetno pravico, se opravi vročitev po di-
plomatski poti, če ni v mednarodni pogodbi ali v tem zakonu
(146. člen) drugače določeno.

Če naj se pisanje vroči državljanu Republike Slovenije v
tujini, se lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem
predstavniku ali po diplomatskem predstavniku Republike
Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve v tisti tuji državi.
Taka vročitev je veljavna le tedaj, če je tisti, ki naj se mu
pisanje vroči, pripravljen ga sprejeti.

136. člen
Osebi, ki ji je odvzeta prostost, se vročajo pisanja po

upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem prestaja kazen
ali ukrep odvzema prostosti.

137. člen
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali poobla-

ščenca, se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu druga-
če določeno.

Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali poobla-
ščencev, zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih.

138. člen
Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi

tudi tako, da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njego-
vi odvetniški pisarni.

Čas in kraj vročanja

139. člen
Vroča se podnevi od 6. do 20. ure.
Vroča se v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki

naj se mu vroči pisanje, ali pa na sodišču, če je naslovnik
tam.

Subjektu vpisa v sodni register, društvu ali drugi pravni
osebi, ki se vpisuje v register, se vroča na naslovu, navede-
nem v registru.

Če vročitev po prvem ali po drugem odstavku ni mogo-
ča, sodišče odloči, da se vročitev opravi v drugem času ali
na drugem kraju.

Odločbe o vročitvi iz prejšnjega odstavka ni treba obraz-
ložiti. Zoper to odločbo ni pritožbe.

Način vročanja

140. člen
Če se tisti, ki mu je treba pisanje vročiti, ne najde v

stanovanju, se pisanje vroči tako, da se izroči kateremu od
njegovih odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolžni spre-
jeti. Če se tudi ti ne najdejo v stanovanju, se pisanje izroči
hišniku ali sosedu, če v to privoli.

Če se vroča na delovnem mestu tistega, ki naj se mu
vroči, pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je
zaposlena na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljena, če je ta ude-
ležena v pravdi kot nasprotnik tistega, ki naj se mu pisanje
vroči.
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141. člen
Če vročitev po prejšnjem členu ni možna, se vročitev

fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodi-
šču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa
pošti njegovega prebivališča, na vratih oziroma v poštnem
nabiralniku na naslovu prebivališča pa pusti obvestilo, v ka-
terem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem
mora naslovnik pisanje dvigniti. Na obvestilu in na pisanju
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
obvestilo pustil naslovniku ter se podpiše.

Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da
je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo na vratih oziroma
v poštnem nabiralniku puščeno obvestilo, na kar je treba
naslovnika v obvestilu opozoriti.

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, določen v tem
členu, je treba obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo.

Če subjektu vpisa v sodni register, društvu ali pravni
osebi, ki se vpisuje v register, ni mogoča vročitev sodnega
pisanja na naslovu, ki je naveden v registru, se vročitev
opravi na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstav-
ku tega člena, s tem da se obvestilo pusti na njegovem
naslovu.

142. člen
Tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena po-

sebna pritožba, izredno pravno sredstvo in opomin za plači-
lo sodne takse za tožbo se vročajo osebno stranki.

Druga pisanja se vročajo osebno samo, če tako določa
zakon ali če sodišče oceni, da je potrebna zaradi listin, ki so
priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja
previdnost.

Če se tisti, ki se mu mora pisanje osebno vročiti, ne
najde tam, kjer naj bi se mu vročilo, poizve vročevalec, kdaj
in na katerem mestu bi ga lahko našel, in mu pusti pri
katerem od odraslih članov gospodinjstva ali drugi osebi,
navedeni v prvem in drugem odstavku 140. člena tega zako-
na, pod pogoji, navedenimi v tem členu, pisno sporočilo,
naj bo določen dan ob določeni uri v stanovanju oziroma na
svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje.

Če vročevalec niti potem ne najde tistega, ki naj bi mu
pisanje vročil, ravna po 140. členu oziroma 141. členu tega
zakona in velja, da je s tem vročitev opravljena.

Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega člena
državnim organom in pravnim osebam, se opravi vročitev po
133. členu tega zakona.

Šteje se, da je vročitev opravljena osebno stranki, če je
pisanje vročeno zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu.

143. člen
Če se ugotovi, da je tisti, ki naj se mu vroči pisanje,

odsoten in da mu osebe, navedene v prvem in drugem
odstavku 140. člena tega zakona, pisanja ne morejo pravo-
časno izročiti, se pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je
naslovnik.

Odklonitev sprejema

144. člen
Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma

odrasel član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena
oseba ali delavec državnega organa in pravne osebe brez
zakonitega razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pu-
sti v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v
njenem poštnem nabiralniku, če tega ni, pa pisanje pritrdi

na vrata stanovanja oziroma prostorov. Na vročilnici zapiše
dan, uro in razlog odklonitve sprejema ter kraj, kjer je pustil
pisanje; šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

Sprememba naslova

145. člen
Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve od-

ločbe druge stopnje, s katero se konča postopek, spremeni
svoj naslov, mora to takoj sporočiti sodišču.

Če tega ne stori, odredi sodišče, da naj se vse nadalj-
nje vročitve v pravdi za to stranko opravljajo tako, da se
pisanje pritrdi na sodno desko.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, od-
kar je bilo pisanje pritrjeno na sodno desko.

Če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za sprejema-
nje pisanj do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se
konča postopek, spremeni svoje stalno prebivališče ali sta-
novanje, pa tega ne sporoči sodišču, se šteje, kakor da
pooblaščenec sploh ne bi bil postavljen, če tako ravna zača-
sni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj, pa imenuje so-
dišče novega začasnega zastopnika, ki se mu opravljajo
vročitve.

Pooblaščenec za sprejemanje pisanj

146. člen
Tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je v tujini,

pa nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, mora ob vložitvi
tožbe imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Re-
publiki Sloveniji. Če tožeča stranka ali njen zakoniti zastop-
nik ne imenuje pooblaščenca ob vložitvi tožbe, imenuje
sodišče na njegove stroške začasnega zastopnika, upravi-
čenega za sprejemanje pisanj, ter po njem naloži tožeči
stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, da v določenem
roku imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Če tože-
ča stranka ali njen zakoniti zastopnik v določenem roku ne
imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj, sodišče tož-
bo zavrže. Sklep o zavrženju tožbe se vroči tožeči stranki ali
njenemu zakonitemu zastopniku po začasnem zastopniku,
upravičenem za sprejemanje pisanj, ki ga je imenovalo so-
dišče.

Toženi stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki je
v tujini, pa nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naloži
sodišče ob prvi vročitvi pisanj, da imenuje pooblaščenca za
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Če tožena stranka
ali njen zakoniti zastopnik ne imenuje pooblaščenca za spre-
jemanje pisanj, imenuje sodišče na njene stroške začasne-
ga zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, ter to-
ženo stranko ali njenega zakonitega zastopnika po imenova-
nem začasnem zastopniku obvesti o tem imenovanju.

Če stranka pooblaščencu za sprejemanje pisanj prekli-
če pooblastilo in ne imenuje drugega pooblaščenca za spre-
jemanje pisanj, se pisanja vročajo s pritrditvijo na sodno
desko.

Če pooblaščenec za sprejemanje pisanj odpove poob-
lastilo, pa stranka ne imenuje novega pooblaščenca za spre-
jemanje pisanj v roku, ki ga določi sodišče, imenuje sodišče
začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj,
na njene stroške ter po tako imenovanem začasnem zastop-
niku naloži stranki, da imenuje pooblaščenca za sprejema-
nje pisanj. Dokler stranka ne imenuje pooblaščenca, se
vročitve opravljajo po začasnem zastopniku, ki ga je imeno-
valo sodišče.
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Stroški začasnega zastopnika, upravičenega za spreje-
manje pisanj, imenovanega za tožečo stranko, se založijo iz
sredstev sodišča, stroške začasnega zastopnika, upraviče-
nega za sprejemanje pisanj, imenovanega za toženo stran-
ko, pa mora založiti tožeča stranka. Če tožeča stranka ne
založi stroškov, potrebnih za začasnega zastopnika za spre-
jemanje pisanj, imenovanega za toženo stranko, sodišče
tožbo zavrže.

Določbe o imenovanju pooblaščenca za sprejemanje
pisanj za toženo stranko se smiselno uporabljajo za obvesti-
lo drugega o pravdi in za imenovanje prednika.

147. člen
Če več oseb skupaj toži, pa nimajo skupnega zakonite-

ga zastopnika oziroma pooblaščenca, jim sodišče lahko
naloži, naj imenujejo v določenem roku skupnega poobla-
ščenca za sprejemanje pisanj. Obenem sporoči tožnikom,
katerega izmed njih bo štelo za skupnega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj, če ga ti ne imenujejo sami.

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj, če
je več oseb toženih kot enotni sosporniki.

Ugotovitev naslova

148. člen
Upravljalec zbirke podatkov je dolžan stranki, ki izkaže

pravni interes, sporočiti naslov osebe, ki ji je treba vročiti
pisanje. Pravni interes se izkaže s potrdilom sodišča o vloži-
tvi tožbe ali o obstoju pravde.

Vročilnica

149. člen
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in

vročevalec. Prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici
dan prejema.

Če prejemnik ne zna pisati ali če se ne more podpisati,
zapiše vročevalec njegovo ime in priimek in z besedo dan
prejema, poleg tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni
podpisal.

Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vroče-
valec to na vročilnici in navede z besedami dan vročitve;
šteje se, da je s tem vročitev opravljena.

Če se opravi vročitev po drugem odstavku 142. člena
tega zakona, se mora poleg potrdila o prejemu zapisati na
vročilnici, da je bil naslovnik pred tem pisno obveščen.

Če je bilo po določbah tega zakona pisanje izročeno
komu drugemu, ne pa tistemu, ki bi mu ga bilo treba vročiti,
navede vročevalec na vročilnici njuno medsebojno razmerje.

Če je v vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se
šteje, da je bila vročitev opravljena tistega dne, ko je bilo
pisanje izročeno.

Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi
drugače.

Pregledovanje in prepisovanje spisov

150. člen
Stranke imajo pravico pregledovati in prepisovati spise

pravde, v kateri so udeležene.
Drugim osebam, ki imajo opravičeno korist, se lahko

dovoli ta pregled in prepis posameznih spisov. Dokler po-
stopek teče, dovoli to predsednik senata, potem ko je kon-
čan, pa predsednik oziroma predstojnik sodišča oziroma
delavec na sodišču, ki ga ta določi.

Dvanajsto poglavje
STROŠKI POSTOPKA

Pravdni stroški

151. člen
Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom

ali zaradi postopka.
Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetni-

ka in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade.

152. člen
Vsaka stranka predhodno sama krije stroške, ki jih

povzroči s svojimi dejanji.

153. člen
Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalo-

gu sodišča založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo
nastali z izvedbo dokaza.

Če predlagata izvedbo dokaza obe stranki, sodišče
odloči, da naj za stroške potrebni znesek založita obe stran-
ki po enakih delih.

Sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potre-
ben za stroške, ni založen v roku, ki ga je določilo. V tem
primeru sodišče glede na vse okoliščine po svojem prepri-
čanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku
založila zneska, potrebnega za stroške.

Če odredi sodišče po uradni dolžnosti izvedbo dokaza
za ugotovitev dejstev v zvezi z uporabo tretjega odstavka 3.
člena tega zakona, pa stranki ne založita določenega zne-
ska, se izplačajo stroški za izvedbo dokaza kljub določbi
tretjega odstavka tega člena iz sredstev sodišča.

154. člen
Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in

njenemu intervenientu povrniti stroške.
Če stranka deloma zmaga v pravdi, lahko sodišče gle-

de na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka stranka svoje
stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin primera naloži
eni stranki, naj povrne drugi stranki in intervenientu ustrezen
del stroškov.

Sodišče lahko odloči, da mora ena stranka povrniti vse
stroške, ki sta jih imela nasprotna stranka in njen interve-
nient, če nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno
majhnim delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso
nastali posebni stroški.

Glede na uspeh dokazovanja odloči sodišče, ali naj
plača stroške iz četrtega odstavka 153. člena tega zakona
ena stranka ali obe ali pa naj se plačajo iz sredstev sodišča.

155. člen
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo

stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili po-
trebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in
koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh oko-
liščin.

Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za
druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

156. člen
Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni

stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po
naključju, ki se je njej primerilo.

Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec stranke povrniti nasprotni stranki stroške, ki
jih je povzročil po svoji krivdi.
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157. člen
Če tožena stranka ni dala povoda za tožbo in če je

pripoznala tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo oziroma na
glavni obravnavi, preden se je spustila v obravnavanje glav-
ne stvari, mu mora tožnik povrniti pravdne stroške.

158. člen
Tožeča stranka, ki umakne tožbo, mora povrniti na-

sprotni stranki pravdne stroške, razen če jo je umaknila
takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek.

Stranka, ki umakne pravno sredstvo, mora nasprotni
stranki povrniti stroške, nastale zaradi pravnega sredstva.

159. člen
Vsaka stranka krije svoje stroške, če se pravda konča s

sodno poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno.
Stroški poravnave, ki je bila poskušena (309. člen), pa

ni uspela, spadajo med pravdne stroške.

160. člen
Če se v izločitveni pravdi ugodi tožbenemu zahtevku za

izločitev stvari, pa sodišče ugotovi, da je tožena stranka kot
upnik v izvršilnem postopku utemeljeno mislila, da na teh
stvareh ne obstajajo pravice drugih, odloči, da mora vsaka
stranka kriti svoje stroške.

161. člen
Sosporniki krijejo stroške po enakih delih.
Če je med njimi precejšnja razlika glede njihovega de-

leža pri spornem predmetu, določi sodišče po tem soraz-
merju, kolikšen del stroškov naj povrne vsak izmed sospor-
nikov.

Sosporniki, ki so nerazdelno odgovorni glede glavne
stvari, so nerazdelno odgovorni tudi za stroške, prisojene
nasprotni stranki.

Za stroške, ki jih povzročijo posamezni sosporniki s
posebnimi pravdnimi dejanji, niso odgovorni drugi
sosporniki.

162. člen
Kadar se državni organ udeležuje postopka kot stran-

ka, ima pravico do povračila stroškov po določbah tega
zakona, nima pa pravice do nagrade.

163. člen
O povrnitvi stroškov odloči sodišče na določeno zahte-

vo stranke brez obravnavanja.
Stranka mora v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za

katere zahteva povračilo.
Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati najpozneje

do konca obravnave, ki je bila pred odločitvijo o stroških; če
pa gre za odločbo brez poprejšnjega obravnavanja, mora
stranka zahtevati povrnitev stroškov v predlogu, o katerem
naj odloči sodišče.

O zahtevi za povrnitev stroškov odloči sodišče v sodbi
ali v sklepu, s katerim se konča postopek pred njim.

Kadar sodišče ustno razglasi sodbo ali sklep, s katerim
se nalaga povrnitev stroškov, lahko odloči, da bo znesek
stroškov odmerilo v pisnem odpravku sodbe oziroma skle-
pa, če je treba sklep vročiti strankam.

Med postopkom odloči sodišče s posebnim sklepom o
stroških le tedaj, kadar pravica do povračila stroškov ni
odvisna od odločbe o glavni stvari.

Če sodišče izda sklep o ustavitvi postopka zaradi umi-
ka tožbe, umika pravnega sredstva ali drugih okoliščin, ki
povzročijo konec postopka zunaj obravnave, se lahko zahte-

va povrnitev stroškov v petnajstih dneh od prejema sklepa o
ustavitvi postopka.

Sklep o odmeri stroškov iz prejšnjega odstavka lahko
izda strokovni sodelavec.

164. člen
V delni sodbi ali v vmesni sodbi lahko sodišče izreče,

da se odločitev o stroških pridrži za poznejšo sodbo.

165. člen
Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči

tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.
Če sodišče spremeni odločbo, zoper katero je bilo

vloženo pravno sredstvo, ali če to odločbo razveljavi in tožbo
zavrže, odloči o stroških vsega postopka.

Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo
vloženo pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje,
pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sred-
stvom za končno odločbo.

Sodišče lahko ravna po tretjem odstavku tega člena
tudi tedaj, kadar le delno razveljavi odločbo, zoper katero je
bilo vloženo pravno sredstvo.

166. člen
Izrek o stroških, ki je vsebovan v sodbi, se sme izpod-

bijati samo s pritožbo zoper sklep, če se hkrati ne izpodbija
tudi izrek o glavni stvari.

Če ena stranka izpodbija sodbo samo glede stroškov,
druga pa glede glavne stvari, odloči višje sodišče z eno
samo odločbo o obeh pravnih sredstvih.

Stroški v postopku za zavarovanje dokazov

167. člen
Stroške postopka za zavarovanje dokazov krije stran-

ka, ki je predlagala zavarovanje. Ta stranka mora povrniti
stroške tudi nasprotni stranki oziroma postavljenemu zača-
snemu zastopniku.

Te stroške lahko stranka pozneje uveljavlja kot del
pravdnih stroškov glede na uspeh v pravdi.

Oprostitev plačila stroškov postopka

168. člen
Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki

po svojem splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh
stroškov brez škode za nujno preživljanje sebe in svoje
družine.

Oprostitev stroškov postopka obsega oprostitev taks in
oprostitev predujma za stroške prič, izvedencev, ogledov in
sodnih oglasov.

Sodišče lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi
bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi
se preživlja ali se preživljajo njeni družinski člani.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odloč-
be ali pa ji dovoli obročno plačilo.

Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora so-
dišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upošte-
vati vrednost spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka
preživlja, in dohodke ter premoženje, ki ga imajo stranka in
njeni družinski člani.

Določbe o oprostitvi plačila stroškov postopka ter do-
ločbe o možnosti odložitve plačila oziroma obročnega plači-
la taks ne veljajo za podjetnika posameznika v sporih v zvezi
z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe.
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169. člen
O oprostitvi plačila stroškov postopka odloči sodišče

prve stopnje na predlog stranke.
Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega

upravnega organa o svojem premoženjskem stanju in o pre-
moženjskem stanju članov gospodinjstva, potrdilo o svojih
dohodkih in o dohodkih članov gospodinjstva, zadnjo odloč-
bo o dohodnini ter morebitne druge dokaze, s katerimi
dokazuje svoje premoženjsko stanje in premoženjsko stanje
članov gospodinjstva.

Natančnejše predpise o izdajanju potrdil o premoženj-
skem stanju izda pristojni organ.

Če je to potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni
dolžnosti preskrbi potrebne podatke in obvestila o premo-
ženjskem stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa
zasliši o tem tudi nasprotno stranko.

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni
pritožbe.

170. člen
Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov

postopka (drugi odstavek 168. člena), sodišče prve stopnje
na njeno zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, ka-
dar je to nujno, da se varujejo njene pravice.

Stranka, ki ji je postavljen pooblaščenec, je oproščena
plačila dejanskih izdatkov in nagrade postavljenemu poob-
laščencu.

Za pooblaščenca se postavi odvetnik.
Postavljeni pooblaščenec lahko iz upravičenih razlogov

zahteva razrešitev. O tem odloča zunaj glavne obravnave
predsednik senata, na obravnavi pa senat. Zoper sklep so-
dišča, s katerim se ugodi zahtevi stranke za postavitev poob-
laščenca, ni pritožbe.

171. člen
Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov

postopka (drugi odstavek 168. člena), se izplačajo iz sred-
stev sodišča predujmi za stroške prič, izvedencev, tolma-
čev, ogledov in sodnih oglasov ter dejanski izdatki in nagra-
da postavljenega pooblaščenca.

172. člen
Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi poob-

laščenca lahko sodišče prve stopnje med postopkom razve-
ljavi, če ugotovi, da stranka zmore stroške postopka. Pri tem
sodišče odloči, ali naj stranka popolnoma ali deloma povrne
tudi tiste stroške in takse, ki jih je bila prej oproščena, ter
dejanske izdatke in nagrado postavljenega pooblaščenca.

V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, ki so bili plačani iz
sredstev sodišča.

173. člen
Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča,

ter dejanski izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca
so del pravdnih stroškov.

Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stran-
ke, ki je oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodi-
šče po določbah o povrnitvi stroškov.

Takse in stroške, ki so bili plačani iz sredstev sodišča,
izterja po uradni dolžnosti sodišče prve stopnje od stranke,
ki jih je dolžna povrniti.

Če je nasprotnik stranke, ki je oproščena plačila stroš-
kov postopka, obsojen na povrnitev pravdnih stroškov, pa
se ugotovi, da ne zmore teh stroškov, lahko sodišče pozne-
je odloči, da mora plačati vse stroške iz prvega odstavka
tega člena ali del stroškov stranka, ki je oproščena plačila
stroškov postopka, iz tistega, kar ji je bilo prisojeno. S tem
pa se ne posega v pravico te stranke, da lahko zahteva od
nasprotnika povrnitev tistega, kar je plačala.

Trinajsto poglavje
PRAVNA POMOČ

174. člen
Sodišča morajo dajati v pravdnem postopku druga dru-

gim pravno pomoč.
Če zaprošeno sodišče ni pristojno za dejanje, za kate-

ro je zaprošeno, odstopi prošnjo pristojnemu sodišču oziro-
ma drugemu državnemu organu in sporoči to sodišču, od
katerega je prejelo prošnjo; če pa ne ve, katero sodišče
oziroma kateri državni organ je pristojen, vrne prošnjo.

175. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč v prime-

rih, ki jih določajo mednarodne pogodbe, in tedaj, če velja
glede pravne pomoči vzajemnost. Če se dvomi o vzajemno-
sti, daje pojasnila ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Sodišče odkloni pravno pomoč tujemu sodišču, če
prosi za dejanje, ki nasprotuje javnemu redu Republike Slo-
venije. V tem primeru pošlje sodišče, ki je pristojno za prav-
no pomoč, po uradni dolžnosti zadevo vrhovnemu sodišču v
dokončno odločitev.

Določbe drugega odstavka 174. člena tega zakona
veljajo tudi za postopek s prošnjo tujega sodišča.

176. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč na tak

način, kakor ga določa domači zakon. Dejanje, za katero
prosi tuje sodišče, se lahko opravi na način, ki ga želi tuje
sodišče, če tak postopek ne nasprotuje javnemu redu Re-
publike Slovenije.

177. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, vza-

me sodišče v postopek prošnjo tujega sodišča za pravno
pomoč le tedaj, če je prošnja poslana po diplomatski poti in
če so prošnja in priloge sestavljene v slovenskem jeziku ali
je priložen overjen prevod v slovenskem jeziku.

178. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se

pošiljajo prošnje domačih sodišč za pravno pomoč tujim
sodiščem po diplomatski poti. Prošnje in priloge morajo biti
sestavljene v jeziku zaprošene države ali pa mora biti prilo-
žen njihov overjen prevod v tem jeziku.

Drugi del
POTEK POSTOPKA

A) Postopek pred sodiščem prve stopnje

Štirinajsto poglavje
TOŽBA

179. člen
Pravdni postopek se začne s tožbo.

Vsebina tožbe

180. člen
Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne

stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira
zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in
druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga (105. člen).
Tožbi se mora priložiti potrdilo o plačilu dolžne sodne takse.
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Če je pristojnost sodišča ali pravica do revizije odvisna
od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega
zahtevka ni denarni znesek, mora tožeča stranka v tožbi
navesti tudi vrednost spornega predmeta.

Sodnik vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožeča
stranka ni navedla pravne podlage tožbenega zahtevka, če
pa jo je navedla, sodnik ni vezan nanjo.

Če tožeča stranka ne plača predpisane takse za tožbo
po opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih
taksah, in niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks,
se šteje, da je tožbo umaknila.

Če tožeča stranka ob vložitvi tožbe zaprosi za oprosti-
tev plačila sodnih taks, je dolžan sodnik o predlogu za
oprostitev odločiti takoj, najkasneje pa v petnajstih dneh.

Ugotovitvena tožba

181. člen
Tožeča stranka lahko s tožbo zahteva, da sodišče le

ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega
razmerja ali pa pristnost oziroma nepristnost kakšne listine.

Takšna tožba se lahko vloži, če je tako določeno s
posebnimi predpisi, če ima tožeča stranka pravno korist od
tega, da se ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice
ali pravnega razmerja ali pristnost oziroma nepristnost kak-
šne listine, preden zapade dajatveni zahtevek iz takega raz-
merja, ali če ima tožeča stranka kakšno drugo pravno korist
od vložitve take tožbe.

Če je odločitev o sporu odvisna od vprašanja, ali obsta-
ja ali ne obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje, lahko
tožeča stranka poleg obstoječega zahtevka uveljavlja tudi
tožbeni zahtevek, naj se ugotovi, da tako razmerje obstaja
oziroma ne obstaja, če je sodišče, pred katerim teče prav-
da, zanj stvarno pristojno in če je za odločanje o tem zahtev-
ku predpisana ista vrsta postopka.

Uveljavljanje več tožbenih zahtevkov v eni tožbi

182. člen
V eni tožbi lahko uveljavlja tožeča stranka več zahtev-

kov zoper isto toženo stranko, kadar imajo vsi zahtevki isto
dejansko in pravno podlago.

Če zahtevki nimajo iste dejanske in pravne podlage, se
lahko uveljavljajo z eno tožbo zoper isto toženo stranko
samo tedaj, kadar je isto sodišče stvarno pristojno za vsake-
ga od teh zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista
vrsta postopka. Če veljajo za enega od zahtevkov pravila o
izključni krajevni pristojnosti, jih je mogoče uveljavljati z isto
tožbo samo pri sodišču, ki je pristojno po pravilih o izključni
krajevni pristojnosti.

Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni
zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako,
da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da
tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.

Zahtevki se lahko uveljavljajo po tretjem odstavku tega
člena z eno tožbo le, če je sodišče stvarno pristojno za
vsakega od uveljavljanih zahtevkov in je za vse zahtevke
predpisana ista vrsta postopka.

Če bi moral o nekaterih zahtevkih, ki se uveljavljajo z
isto tožbo, soditi senat, o drugih pa sodnik posameznik
istega sodišča, sodi o vseh zahtevkih senat.

Nasprotna tožba

183. člen
Tožena stranka lahko vloži do konca glavne obravnave

pred sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo:

1. če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim
zahtevkom ali

2. če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe
lahko pobotata ali

3. če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne
pravice ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neob-
stoja je v celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem
zahtevku.

Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz
nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za
odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga
vrsta postopka.

Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtev-
ku iz nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

Sprememba tožbe

184. člen
Tožeča stranka lahko do konca glavne obravnave spre-

meni tožbo.
Sprememba tožbe je sprememba istovetnosti zahtev-

ka, povečanje obstoječega zahtevka ali uveljavljanje druge-
ga zahtevka poleg obstoječega.

Tožba ni spremenjena, če tožeča stranka spremeni prav-
no podlago tožbenega zahtevka, če zmanjša tožbeni zahte-
vek ali če spremeni, dopolni ali popravi posamezne navedbe,
tako da zaradi tega tožbeni zahtevek ni spremenjen.

185. člen
Ko je tožba vročena toženi stranki, je za spremembo

potrebna njena privolitev; vendar pa lahko sodišče dovoli
spremembo, čeprav se tožena stranka temu upira, če misli,
da bi bilo to smotrno za dokončno ureditev razmerja med
strankama.

Šteje se, da je tožena stranka privolila v spremembo
tožbe, če se spusti v obravnavanje o glavni stvari po spreme-
njeni tožbi, ne da bi pred tem nasprotovala spremembi.

Če pravdno sodišče za spremenjeno tožbo ni stvarno
pristojno, pošlje zadevo, potem ko je toženec privolil v spre-
membo oziroma je kljub nasprotovanju toženca dovolilo spre-
membo, pristojnemu sodišču.

Na način, kakor je to določeno v tretjem odstavku tega
člena, ravna sodišče tudi, če mora o spremenjeni tožbi
soditi isto sodišče v drugi sestavi (20. člen).

Kadar sodišče dovoli spremembo tožbe, mora pustiti
toženi stranki čas, ki ji je potreben, da se lahko pripravi za
obravnavanje o spremenjeni tožbi, če za to ni imela dovolj
časa. Enako ravna sodišče, če tožena stranka, ki ne naspro-
tuje spremembi, zahteva, naj se ji pusti potreben čas za
pripravo.

Če tožeča stranka spremeni tožbo na naroku, na kate-
rem tožena stranka ni navzoča, preloži sodišče narok in
pošlje toženi stranki prepis zapisnika o tem naroku.

Zoper sklep, s katerim se ugodi spremembi tožbe, ni
posebne pritožbe.

186. člen
Privolitev tožene stranke ni potrebna, če tožeča stran-

ka spremeni tožbo tako, da zahteva zaradi okoliščin, ki so
nastale po vložitvi tožbe, iz iste dejanske podlage drug pred-
met ali denarni znesek, ali če uveljavlja vmesni ugotovitveni
zahtevek po tretjem odstavku 181. člena tega zakona.

187. člen
Tožeča stranka lahko vse do konca glavne obravnave

spremeni svojo tožbo tudi tako, da toži namesto prvotne
tožene stranke koga drugega.
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Za spremembo tožbe v smislu prvega odstavka tega
člena je potrebna privolitev tistega, ki naj stopi v pravdo name-
sto tožene stranke. Če pa se je tožena stranka že spustila v
obravnavanje glavne stvari, je potrebna tudi njena privolitev.

Kdor stopi v pravdo namesto tožene stranke, mora
prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.

Umik tožbe

188. člen
Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve to-

žene stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnava-
nje glavne stvari.

Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glav-
ne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena
stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena
o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi
postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila
predhodno vročena tožba.

Če je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila
vložena, in se lahko znova vloži.

Obstoj pravde

189. člen
Pravda začne teči z vročitvijo tožbe toženi stranki.
O zahtevku, ki ga stranka postavi med postopkom,

začne pravda teči od trenutka, ko je o njem obveščena
nasprotna stranka.

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku zače-
ti nova pravda med istimi strankami; če se taka pravda
začne, sodišče zavrže tožbo.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolž-
nosti paziti, ali ne teče morda med istimi strankami druga
pravda o istem zahtevku.

190. člen
Če katera od strank odtuji stvar ali pravico, o kateri

teče pravda, to ni ovira, da se pravda med istima strankama
ne dokonča.

Tisti, ki je pridobil stvar ali pravico, o kateri teče pravda,
more stopiti v pravdo namesto tožeče stranke oziroma tože-
ne stranke samo tedaj, če v to privolita obe stranki.

Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI

191. člen
Več oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto

tožbo (sosporniki):
1. če so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali

če se opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto
dejansko in pravno podlago ter če gre za solidarne terjatve
ali solidarne obveznosti;

2. če so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti
iste vrste, ki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in
pravno podlago, in velja stvarna in krajevna pristojnost iste-
ga sodišča za vsak zahtevek in za vsakega toženca;

3. če drug zakon tako določa.
Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz

prvega odstavka tega člena pridruži tožniku nov tožnik ali se
tožba razširi na novega toženca, če v to privoli.

Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razši-
ri, mora prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko
stopi vanjo.

192. člen
Tožeča stranka lahko s tožbo zajame dva ali več to-

žencev tudi tako, da zahteva, naj se ugodi tožbenemu
zahtevku proti naslednjemu tožencu, če bi bil pravnomoč-
no zavrnjen zahtevek proti tistemu, ki je v tožbi naveden
pred njim.

Na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena,
lahko zajame tožeča stranka s tožbo dva ali več tožencev
samo tedaj, če uveljavlja nasproti vsakemu od njih isti zahte-
vek ali če uveljavlja proti posameznim od njih različne zah-
tevke, ki so v medsebojni zvezi, in je isto sodišče stvarno in
krajevno pristojno za vsak zahtevek.

193. člen
Kdor v celoti ali deloma zahteva stvar ali pravico, o

kateri že teče pravda med drugimi, lahko toži pri sodišču, pri
katerem teče pravda, obe stranki z eno tožbo vse do takrat,
dokler postopek ni pravnomočno končan.

194. člen
Glavni dolžnik in porok sta lahko skupaj tožena, če to

ne nasprotuje pogodbi o poroštvu.

195. člen
Vsak sospornik je v pravdi samostojna stranka; njegova

dejanja ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim
sospornikom.

196. člen
Če je mogoče po zakonu ali po naravi pravnega raz-

merja spor rešiti samo na enak način za vse sospornike
(enotni sosporniki), se štejejo ti za enotno pravdno stranko,
tako da se razteza, če zamudijo posamezni sosporniki kak-
šno pravdno dejanje, tudi nanje učinek pravdnih dejanj, ki
so jih opravili drugi sosporniki.

197. člen
Če se iztečejo roki za določena pravdna dejanja za

posamezne enotne sospornike ob različnem času, lahko
opravi vsak sospornik to pravdno dejanje vse do takrat,
dokler še teče rok za katerega koli izmed njih.

198. člen
Vsak sospornik ima pravico vlagati predloge, ki se na-

našajo na potek pravde.

Šestnajsto poglavje
UDELEŽBA DRUGIH OSEB V PRAVDI

Udeležba intervenienta

199. člen
Kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugi-

mi, zmaga ena od strank, se lahko pridruži tej stranki.
Intervenient lahko vstopi v pravdo ves čas postopka

vse do pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku ter
ves čas postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izredno
pravno sredstvo.

Izjavo o vstopu v pravdo lahko da intervenient na naro-
ku ali s pisno vlogo.

Vloga intervenienta se vroči obema pravdnima stranka-
ma; če pa je dal intervenient izjavo na naroku, se vroči
prepis zadevnega dela zapisnika samo tisti stranki, ki ni
prišla na narok.
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200. člen
Vsaka stranka lahko oporeka intervenientu pravico do

udeležbe v postopku in predlaga, naj se intervencija zavrne;
sodišče pa lahko tudi brez izjave strank zavrne intervencijo,
če ugotovi, da ni podan pravni interes intervenienta.

Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne inter-
vencija, se intervenient lahko udeležuje postopka in se nje-
gova pravdna dejanja ne morejo izključiti.

Zoper odločbo, s katero sodišče dopusti intervencijo,
ni posebne pritožbe.

201. člen
Intervenient mora sprejeti pravdo v tistem stanju, v kate-

rem je, ko vstopi vanjo. V nadaljnjem teku pravde ima pravico
dajati predloge in opravljati vsa druga pravdna dejanja v rokih,
v katerih bi lahko to storila stranka, ki se ji je pridružil.

Če je intervenient vstopil v pravdo do pravnomočnosti
odločbe o tožbenem zahtevku, ima pravico vložiti tudi izred-
no pravno sredstvo.

Če vloži intervenient pravno sredstvo, se izvod njegove
vloge vroči tudi stranki, ki se ji je pridružil.

Pravdna dejanja intervenienta imajo pravni učinek za
stranko, ki se ji je pridružil, če niso v nasprotju z njenimi
dejanji.

S privolitvijo obeh pravdnih strank lahko vstopi interve-
nient v pravdo kot stranka namesto stranke, ki se ji je pridružil.

202. člen
Kot intervenient lahko vstopi v pravdo tudi oseba, na

katero se sodna odločba neposredno nanaša. Ta oseba ima
položaj enotnega sospornika (196. člen).

Intervenient s položajem enotnega sospornika lahko
vloži izredno pravno sredstvo tudi v pravdi, ki se je do prav-
nomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku ni udeležil kot
intervenient.

Imenovanje prednika

203. člen
Kdor je tožen kot posestnik kakšne stvari ali imetnik

kakšne pravice, pa trdi, da ima stvar v posesti ali da izvršuje
pravico v imenu koga drugega, lahko po sodišču pozove
tega drugega (prednika) najpozneje na glavni obravnavi, pre-
den se spusti v obravnavanje glavne stvari, naj vstopi name-
sto njega v pravdo kot stranka.

Privolitev tožeče stranke, da vstopi v pravdo namesto
tožene stranke prednik, je potrebna le, če uveljavlja tožeča
stranka zoper toženo stranko tudi take zahtevke, ki niso
odvisni od tega, ali ima tožena stranka stvar v posesti oziro-
ma ali izvršuje pravico v prednikovem imenu.

Če prednik, ki je bil v redu povabljen, ne pride na narok
ali noče vstopiti v pravdo, se tožena stranka ne more več
upirati, da bi se spustila v pravdo.

Obvestitev drugega o pravdi

204. člen
Če mora tožeča ali tožena stranka obvestiti koga dru-

gega o začeti pravdi, da si s tem zagotovi kakšen civilno-
pravni učinek, lahko to stori po pravdnem sodišču z vlogo,
v kateri navede razlog obvestitve in stanje, v katerem je
pravda, vse do takrat, dokler se pravda pravnomočno ne
konča.

Stranka, ki je drugega obvestila o pravdi, ne more
zaradi tega zahtevati, da bi se prekinila začeta pravda, po-
daljšali roki ali preložil narok.

Sedemnajsto poglavje
PREKINITEV IN MIROVANJE POSTOPKA

205. člen
Postopek se prekine:
1. če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost, pa v

pravdi nima pooblaščenca;
2. če zakoniti zastopnik stranke umre ali preneha nje-

gova pravica za zastopanje, pa stranka nima pooblaščenca v
pravdi;

3. če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati
oziroma če ji pristojni organ pravnomočno prepove delova-
nje;

4. če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega
postopka;

5. če zaradi vojne ali iz drugih vzrokov sodišče preneha
delati;

6. če drug zakon tako določa.
Sklep o prekinitvi postopka izda sodišče prve stopnje.

206. člen
Sodišče odredi prekinitev postopka:
1. če sklene, da ne bo samo reševalo predhodnega

vprašanja (13. člen);
2. če živi stranka na območju, ki je zaradi izrednih

dogodkov (poplave ipd.) odrezano od sodišča.
Sodišče lahko odredi prekinitev postopka, če je od-

ločba o tožbenem zahtevku odvisna od tega, ali je bil
storjen gospodarski prestopek ali je bilo storjeno kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
kdo je storilec in ali je storilec odgovoren, zlasti še, kadar
je podan sum, da sta priča ali izvedenec po krivem izpove-
dala ali da je listina, ki je bila uporabljena kot dokaz, pona-
rejena.

207. člen
Prekinitev postopka ima za posledico, da prenehajo

teči vsi roki, določeni za pravdna dejanja.
Dokler traja prekinitev postopka, ne more sodišče

opravljati nobenih pravdnih dejanj. Če pa je prekinitev nasta-
la po koncu glavne obravnave, lahko sodnik ali senat na
podlagi te obravnave izda odločbo.

Pravdna dejanja, ki jih opravi ena stranka medtem ko
traja prekinitev postopka, nimajo nasproti drugi stranki no-
benega pravnega učinka. Njihov učinek se začne šele, ko
se postopek nadaljuje.

208. člen
Postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga, ki je

naveden v 1. do 4. točki 205. člena tega zakona, se nada-
ljuje, ko ga dedič ali skrbnik zapuščine, novi zakoniti zastop-
nik, stečajni upravitelj ali pravni nasledniki pravne osebe
prevzamejo ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo.

Če je sodišče prekinilo postopek iz razlogov, ki so
navedeni v 1. točki prvega odstavka in v drugem odstavku
206. člena tega zakona, se postopek nadaljuje, ko se prav-
nomočno konča postopek pred sodiščem ali pred drugim
pristojnim organom ali ko sodišče spozna, da ni več razlo-
gov, da bi se čakalo na njegov konec.

V vseh primerih se nadaljuje prekinjeni postopek na
predlog stranke, takoj ko preneha razlog za prekinitev.

Roki, ki so zaradi prekinitve postopka nehali teči, zač-
nejo teči za prizadeto stranko v celoti znova od dneva, ko ji
sodišče vroči sklep o nadaljevanju postopka.

Stranki, ki ni predlagala nadaljevanja postopka, se
vroči sklep o nadaljevanju postopka po 142. členu tega
zakona.
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209. člen
Mirovanje postopka nastane, če se obe stranki pred

koncem glavne obravnave o tem sporazumeta ali če nobena
od strank ne pride na narok za glavno obravnavo oziroma če
se stranki, ki sta prišli na narok, nočeta spustiti v obravnava-
nje. Mirovanje postopka nastane tudi, če ena stranka, ki je
bila v redu povabljena, ne pride, druga pa predlaga mirova-
nje, razen če je stranka, ki ni prišla na narok, predlagala, naj
se narok opravi v njeni odsotnosti.

Če se stranki sporazumeta, naj postopek miruje, se
začne mirovanje postopka z dnem, ko stranki to naznanita
sodišču.

Mirovanje postopka ne nastane, če nobena od strank
ne pride na narok za izvedbo dokazov pred predsednikom
senata ali pred zaprošenim sodnikom. V takem primeru se
narok opravi, če sta bili stranki nanj v redu povabljeni.

Če so v istem postopku ponovno izpolnjeni pogoji za
mirovanje postopka, se šteje, da je tožba umaknjena.

210. člen
Če postopek miruje, nastanejo iste pravne posledice,

kakor če se postopek prekine, le da ne prenehajo teči z
zakonom določeni roki.

Postopek miruje, dokler kakšna stranka ne predlaga,
naj se nadaljuje. Preden ne pretečejo trije meseci od dneva,
ko je nastalo mirovanje, se postopek ne more nadaljevati.

Če nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je
nastalo mirovanje postopka, ne predlaga nadaljevanja, se
šteje, da je tožba umaknjena.

V sklepu, s katerim se ugotavlja mirovanje postopka, je
treba navesti, od katerega dneva postopek miruje, in stran-
ke opozoriti na pravne posledice iz prvega do tretjega od-
stavka tega člena.

211. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se ugotovi (205. člen)

ali določi (206. člen) prekinitev postopka, ter zoper sklep, s
katerim se ugotovi mirovanje postopka (209. člen), ne zadr-
ži izvršitve sklepa.

Če sodišče na naroku zavrne predlog za prekinitev
postopka in sklene, da se postopek takoj nadaljuje, zoper
tak sklep ni posebne pritožbe.

Osemnajsto poglavje
DOKAZI IN IZVAJANJE DOKAZOV

Splošne določbe

212. člen
Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati doka-

ze, na katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija
navedbe in dokaze nasprotnika.

213. člen
Dokazovanje obsega vsa dejstva, ki so pomembna za

odločbo.
O tem, kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev odlo-

čilnih dejstev, odloča sodišče.

214. člen
Ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka pred sodi-

ščem med postopkom priznala, vendar pa lahko sodišče
odredi, naj se dokazujejo tudi taka dejstva, če misli, da jih je
stranka priznala z namenom, da bi razpolagala z zahtevkom,
s katerim ne more razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč
vse okoliščine, ali naj se šteje za priznano ali za izpodbijano
dejstvo, ki ga je stranka najprej priznala, potem pa popolno-
ma ali deloma zanikala ali pa omejila priznanje s tem, da je
dodala druga dejstva.

Dejstev, ki se po zakonu domnevajo, ni treba dokazo-
vati, vendar pa se lahko dokazuje, da ta dejstva ne obstaja-
jo, če ni z zakonom drugače določeno.

Dejstev, ki so splošno znana, ni treba dokazovati.

215. člen
Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov (8. člen) ne

more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na
podlagi pravila o dokaznem bremenu.

216. člen
Če se ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine,

do denarnega zneska ali do nadomestnih stvari, pa se višina
zneska oziroma količina stvari ne da ugotoviti ali bi se mogla
ugotoviti samo z nesorazmernimi težavami, odloči sodišče o
tem po prostem preudarku.

217. člen
Dokazi na glavni obravnavi se izvajajo pred senatom,

vendar pa lahko senat iz tehtnih razlogov sklene, da se
posamezni dokazi izvedejo pred predsednikom senata ali
sodnikom zaprošenega sodišča (zaprošenim sodnikom). V
tem primeru se zapisniki o izvedbi dokazov preberejo na
glavni obravnavi.

Če senat sklene, naj se kakšen dokaz izvede pred
zaprošenim sodnikom, se v zaprosilu za izvedbo dokaza
opiše stanje stvari po poteku glavne obravnave in se pose-
bej navede, na katere okoliščine je treba posebno paziti pri
izvedbi dokaza.

O naroku za izvedbo dokazov pred predsednikom se-
nata ali zaprošenim sodnikom se obvestita tudi stranki, ra-
zen če sta se temu odpovedali.

Predsednik senata ali zaprošeni sodnik ima pri izvedbi
dokazov vse pravice, ki jih ima senat oziroma predsednik
senata, kadar se izvajajo dokazi na glavni obravnavi.

Zoper sklep senata, s katerim se prepusti izvedba do-
kaza predsedniku senata ali zaprošenemu sodniku, ni po-
sebne pritožbe.

218. člen
Predsednik senata ali zaprošeni sodnik, ki mu je za-

upana izvedba kakšnega dokaza, sme izvesti tudi druge
dokaze, če misli, da je to smotrno.

219. člen
Če se da glede na okoliščine pričakovati, da se kakšen

dokaz ne bo mogel izvesti ali da se ne bo mogel izvesti v
primernem roku, ali če je treba izvesti dokaz v tujini, določi
sodišče v dokaznem sklepu rok, do katerega bo čakalo na
izvedbo dokaza.

Če se izteče določeni rok, se opravi obravnava ne
glede na to, da dovoljeni dokaz ni bil izveden.

Ogled

220. člen
Ogled se opravi, če je za ugotovitev kakšnega dejstva

ali za pojasnitev kakšne okoliščine potrebno, da si sodišče
stvar neposredno ogleda.

Ogled se lahko opravi tudi ob sodelovanju izvedencev.
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221. člen
Senat pooblasti predsednika senata, da opravi ogled,

če se stvar, ki si jo je treba ogledati, ne more prinesti na
sodišče ali če bi to povzročilo precejšnje stroške, senat pa
misli, da ni nujno, da bi si jo morali neposredno ogledati vsi
člani senata.

222. člen
Če si je treba ogledati stvar, ki je pri kateri od strank,

pri kom drugem, pri državnem organu ali pri pravni osebi, ki
ji je zaupano izvrševanje javnega pooblastila, veljajo smisel-
no določbe tega zakona o listinah, ki naj se preskrbijo od
teh organov ali oseb (členi 226 do 228).

223. člen
Če se ogled opravi zunaj sodnega poslopja, lahko pred-

sednik senata odredi, da se potek izvedbe dokaza z ogle-
dom delno ali v celoti snema. Posnetek se priloži zapisniku
o izvedbi ogleda.

Listine

224. člen
Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v

mejah svoje pristojnosti, in listina, ki jo izda v taki obliki
samoupravna lokalna skupnost, družba ter druga organiza-
cija ali posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila, ki ji je
poverjeno z zakonom (javna listina), dokazujeta resničnost
tistega, kar se v njiju potrjuje ali določa.

Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so
glede dokazne moči po posebnih predpisih izenačene z
javnimi listinami.

Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva
neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno se-
stavljena.

Če sodišče dvomi o pristnosti listine, lahko zahteva, da
da o tem izjavo organ, od katerega naj bi izvirala.

225. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, ima-

jo tuje javne listine, ki so po predpisih overjene, ob vzajem-
nosti enako dokazno moč kot domače javne listine.

226. člen
Stranka mora sama predložiti listino, na katero se skli-

cuje v dokaz svojih navedb.
Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi

overjen prevod.
Če je listina pri državnem organu ali pri osebi, ki ji je

poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka
ne more doseči, da se listina izroči ali pokaže, si jo sodišče
preskrbi po uradni dolžnosti.

227. člen
Če se ena stranka sklicuje na listino in trdi, da je ta pri

drugi stranki, zahteva sodišče od te stranke, naj listino pred-
loži, in ji določi za to rok.

Stranka ne sme odreči predložitve listine, če se je v
pravdi sama sklicevala nanjo v dokaz svojih navedb ali če
gre za listino, ki jo mora po zakonu izročiti ali pokazati, ali če
velja listina po vsebini za skupno za obe stranki.

Glede pravice stranke, da odreče predložitev drugih listin,
veljajo smiselno določbe 231. do 234. člena tega zakona.

Če stranka, od katere je sodišče zahtevalo, naj predlo-
ži listino, zanika, da bi bila listina pri njej, lahko sodišče
izvede dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč
vse okoliščine, kakšnega pomena je to, da stranka, ki ima
listino, noče ugoditi sklepu, s katerim ji je naloženo, naj jo
predloži, ali če proti prepričanju sodišča zanika, da bi bila
listina pri njej.

Zoper odločbo sodišča iz prvega odstavka tega člena
ni posebne pritožbe.

228. člen
Drugi osebi sme sodišče naložiti, naj predloži listino, le

tedaj, če jo mora ta po zakonu pokazati ali predložiti ali če
gre za listino, ki je po svoji vsebini skupna zanjo in za
stranko, ki se sklicuje na listino.

Preden izda sodišče odločbo, s katero naloži drugi
osebi, naj predloži listino, jo povabi, naj se o tem izjavi.

Če druga oseba zanika, da bi morala predložiti listino,
ki je pri njej, odloči pravdno sodišče, ali je druga oseba
dolžna predložiti listino.

Če druga oseba zanika, da bi bila listina pri njej, lahko
izvede sodišče dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Pravnomočni sklep o tem, da mora druga oseba pred-
ložiti listino, izvrši sodišče po uradni dolžnosti po pravilih
izvršilnega postopka.

Druga oseba ima pravico do povračila stroškov, ki jih je
imela v zvezi s predložitvijo listine. Določbe 242. člena tega
zakona veljajo smiselno tudi v tem primeru.

Priče

229. člen
Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo

priti, in če ni z zakonom drugače določeno, mora tudi
pričati.

Kot priče se smejo zaslišati le osebe, ki so zmožne dati
podatke o dejstvih, ki se dokazujejo.

230. člen
Kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpoved-

bo prekršil dolžnost varovanja uradne ali vojaške skrivnosti,
dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti.

231. člen
Priča sme odreči pričanje:
1. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu poob-

laščencu;
2. o tistem, česar se je stranka ali druga oseba spove-

dala njej kot verskemu spovedniku;
3. o dejstvih, za katera je izvedela kot odvetnik ali zdrav-

nik ali pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali kakšne
druge dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot
tajnost tisto, kar je izvedela pri opravljanju takega poklica ali
take dejavnosti.

Predsednik senata opozori navedene osebe, da jim ni
treba pričati.

232. člen
Priča ne sme odreči pričanja iz razloga varovanja po-

klicne skrivnosti, če je razkritje določenih dejstev potrebno
zaradi javne koristi ali koristi koga drugega, če je ta korist
večja kakor pa ohranitev skrivnosti.

233. člen
Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja,

če ima za to tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovo-
rom na taka vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo
premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje
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krvne sorodnike v ravni vrsti do katerega koli kolena, v
stranski vrsti pa do vštetega tretjega kolena; svojega zakon-
ca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, kot jo določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo, ali
sorodnike po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali
oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca.

Predsednik senata opozori pričo, da lahko odreče od-
govor na postavljeno vprašanje.

234. člen
Priča ne sme zaradi nevarnosti pred kakšno premo-

ženjsko škodo odreči pričanja o pravnih poslih, pri katerih je
bila navzoča kot povabljena priča, o dejanjih, ki jih je glede
spornega razmerja opravila kot pravni prednik ali zastopnik
katere od strank, o dejstvih, ki se nanašajo na premoženjska
razmerja, vezana na rodbinsko ali zakonsko zvezo oziroma
drugo življenjsko skupnost, ki je po predpisih, ki urejajo
zakonsko zvezo, z njo izenačena, o dejstvih, ki se nanašajo
na rojstvo, sklenitev zakonske zveze ali smrt, kakor tudi
tedaj, kadar mora na podlagi posebnih predpisov vložiti
prijavo ali dati izjavo.

235. člen
Opravičenost razlogov za odklonitev pričanja ali odgo-

vora na posamezna vprašanja presodi sodišče, pred katerim
bi priča morala pričati. Če je treba, o tem poprej zasliši
stranke.

Zoper sklep sodišča iz prvega odstavka tega člena
stranke nimajo pravice do posebne pritožbe, priča pa ga
lahko izpodbija v pritožbi zoper sklep o denarni ali zaporni
kazni, izrečeni zaradi tega, ker ni hotela pričati ali odgovoriti
na posamezno vprašanje (drugi odstavek 241. člena).

236. člen
Stranka, ki predlaga, naj se določena oseba zasliši kot

priča, mora poprej navesti, o čem naj priča, ter povedati
njeno ime in priimek ter prebivališče oziroma zaposlitev.

237. člen
Priče se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se navede-

jo: ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam naj
pride, zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot
priča. V vabilu se priča opozori na posledice neopravičene-
ga izostanka (241. člen) in na pravico do povračila stroškov
(242. člen).

Priče, ki se zaradi starosti, bolezni ali hudih telesnih
napak ne morejo odzvati vabilu, se zaslišijo v svojem stano-
vanju.

238. člen
Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti prič, ki

bodo zaslišane pozneje. Priča mora odgovarjati ustno.
Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti

resnico in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti
na posledice krive izpovedbe.

Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime
očeta, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno raz-
merje do strank.

239. člen
Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove

vse, kar ve o dejstvih, o katerih naj priča. Nato se ji lahko
postavljajo vprašanja, da se njene izpovedbe preizkusijo,
dopolnijo ali razjasnijo. Ni dovoljeno postavljati vprašanj, v
katerih je že vsebovano, kako je treba odgovoriti.

Pričo je treba vselej vprašati, od kod ve to, o čemer
priča.

Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne
ujemajo glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki
okoliščini, glede katere se ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in
se njihovi odgovori vpišejo v zapisnik.

240. člen
Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, se

zasliši po tolmaču.
Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pisno, če

je nema, pa se zahteva od nje, naj pisno odgovarja. Če se
ne more zaslišati na ta način, se povabi kot tolmač kdo, ki se
zna s pričo sporazumeti.

Sodišče opozori tolmača, da mora natančno pretolma-
čiti vprašanja, ki so postavljena priči, in izjave, ki jih bo
dajala.

241. člen
Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega

izostanka ne opraviči ali če se brez dovoljenja ali opravičene-
ga razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, sme
sodišče odrediti, da se privede s silo na svoje stroške, sme pa
jo tudi kaznovati v denarju do 300.000 tolarjev.

Če priča pride, pa potem ko je bila opozorjena na
posledice, noče pričati ali odgovoriti na posamezna vpraša-
nja, sodišče pa presodi, da so njeni razlogi za to neupraviče-
ni, jo lahko kaznuje v denarju do 300.000 tolarjev; če pa
tudi potem noče pričati, jo sme zapreti. Zapor traja vse do
takrat, dokler priča ni pri volji pričati ali dokler ne postane
njeno zaslišanje nepotrebno, vendar največ mesec dni.

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o zaporu ne
zadrži izvršitve sklepa, razen če se v tej pritožbi izpodbija
tudi odločitev, s katero sodišče ni pritrdilo razlogom, iz
katerih je priča odrekla pričanje ali odgovor na posamezno
vprašanje.

Sodišče odloči na zahtevo stranke, da mora priča povr-
niti stroške, ki jih je povzročila s svojim neopravičenim izo-
stankom oziroma neupravičeno odklonitvijo pričanja.

Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, prekliče sodi-
šče svoj sklep o kazni, lahko pa jo tudi popolnoma ali deloma
oprosti povrnitve stroškov. Sodišče lahko prekliče svoj sklep
o kazni tudi tedaj, če priča pozneje izjavi, da bo pričala.

Vojaške osebe in policijski uslužbenci se ne smejo
zapreti, pač pa se o tem, da niso hoteli pričati, obvesti
njihovo pristojno poveljstvo, da jih kaznuje. Če je treba, da
se s silo privedejo, da bi pričali, se obrne sodišče na njiho-
vega starešino, ki odredi njihovo privedbo na sodišče.

242. člen
Priča ima pravico do povračila potnih stroškov in stroš-

kov za prehrano in prenočišče kakor tudi do povračila izgub-
ljenega zaslužka.

Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer
izgubi to pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti.

V sklepu, s katerim se odmerijo stroški za priče, odredi
sodišče, naj se določeni znesek izplača iz predujma; če
predujem ni bil položen, pa naloži stranki, naj plača določe-
ni znesek priči v osmih dneh. Pritožba zoper ta sklep ne
zadrži njegove izvršitve.

Izvedenci

243. člen
Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovi-

tev ali za razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno
znanje, s katerim sodišče ne razpolaga.
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244. člen
Izvedensko delo opravijo izvedenci, ki jih določi pravd-

no sodišče.
Preden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca,

lahko da strankam možnost, da se o tem izjavijo.
Pravdno sodišče lahko pooblasti predsednika senata

ali zaprošenega sodnika, da določi izvedenca, če mu je
prepuščena izvedba dokaza z izvedencem.

Sodišče lahko namesto določenega izvedenca vselej
določi drugega izvedenca.

245. člen
Izvedensko delo opravlja praviloma en izvedenec; če

pa sodišče presodi, da je izvedensko delo zapleteno, lahko
določi tudi dva ali več izvedencev.

Izvedenci se določijo predvsem med sodnimi izvedenci
za določeno vrsto izvedenskega dela.

Izvedensko delo se sme zaupati tudi strokovni instituciji
(bolnišnici, kemičnemu laboratoriju, fakulteti ipd.).

Če so za določene vrste izvedenskega dela (glede
ponarejanja denarja, glede pisave, za prstne odtise ipd.)
posebni zavodi, se tako delo, zlasti če je bolj zapleteno,
zaupa predvsem taki strokovni instituciji.

246. člen
Kdor je določen za izvedenca, se je dolžan odzvati

vabilu in dati svoj izvid in mnenje.
Sodišče oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dolž-

nosti iz razlogov, iz katerih sme priča odreči pričanje ali
odgovor na posamezna vprašanja.

Sodišče lahko oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te
dolžnosti tudi iz drugih upravičenih razlogov. Oprostitev lah-
ko zahteva tudi pooblaščeni delavec organa ali organizacije,
v kateri izvedenec dela.

247. člen
Izvedenec je lahko izločen iz istih razlogov, iz katerih je

lahko izločen sodnik ali sodnik porotnik; pač pa se lahko
vzame za izvedenca tudi tisti, ki je bil prej zaslišan kot priča.

Stranka mora zahtevati izločitev izvedenca, takoj ko
izve, da je podan razlog za izločitev, najpozneje pa do začet-
ka dokazovanja z izvedencem. Če je sodišče pred določitvi-
jo izvedenca dalo stranki možnost, da se izjavi, se mora
stranka ob tej priložnosti izjaviti o izločitvi. Če se izvedenec
postavi zunaj glavne obravnave, pa stranka ni imela možno-
sti, da se izjavi, sme stranka zahtevati njegovo izločitev v
osmih dneh od prejema sklepa o postavitvi izvedenca.

V zahtevi za izločitev izvedenca mora stranka navesti
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O zahtevi za izločitev odloči pravdno sodišče. Sodnik
zaprošenega sodišča in predsednik senata odločita o izloči-
tvi, če je njima prepuščena izvedba dokaza z izvedenci.

Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni
pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni
posebne pritožbe.

Če zve stranka za razlog izločitve šele potem, ko je
izvedenec že opravil izvedensko delo, in zaradi tega ugovar-
ja zoper izvedensko delo, ravna sodišče, kakor da bi bila
izločitev izvedenca zahtevana, preden je izvedenec opravil
svoje delo.

248. člen
Sodišče lahko kaznuje v denarju do 300.000 tolarjev

izvedenca, ki ne pride na narok, čeprav je bil v redu povab-
ljen, in svojega izostanka ne opraviči, kakor tudi izvedenca,
ki brez upravičenega razloga noče opraviti izvedenskega
dela.

Sklep o kazni lahko sodišče prekliče ob pogojih iz
petega odstavka 241. člena tega zakona.

Na zahtevo stranke lahko sodišče s sklepom naloži
izvedencu, da mora povrniti stroške, ki jih je povzročil, s tem
da je neupravičeno izostal ali neupravičeno odklonil izve-
densko delo.

249. člen
Izvedenec ima pravico do povračila potnih stroškov in

stroškov za prehrano in prenočišče, do povračila izgubljene-
ga zaslužka in stroškov za izvedensko delo kakor tudi pravi-
co do nagrade za to delo.

Glede povračila stroškov in nagrade za izvedence ve-
ljajo smiselno določbe drugega in tretjega odstavka 242.
člena tega zakona.

250. člen
Izvedenci se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se

navedejo: ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam
naj pride, zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot
izvedenec. V vabilu se izvedenec opozori na posledice ne-
opravičenega izostanka (248. člen) in na pravico do povra-
čila stroškov (249. člen).

251. člen
Pred začetkom dokazovanja z izvedencem je treba iz-

vedencu naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno
navede vse, kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje
vestno in v skladu s pravili znanosti in stroke. Pri tem se
opozori tudi na posledice krive izpovedbe.

Nato se izvedenca vpraša za ime in priimek, ime očeta,
poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njegovo razmerje
do strank.

252. člen
Sodišče vodi dokazovanje z izvedenci, označi izve-

dencu predmet, ki naj ga pregleda, mu postavlja vpraša-
nja in zahteva po potrebi pojasnila glede danega izvida in
mnenja.

Izvedencu se lahko dajejo pojasnila, lahko pa se mu
dovoli tudi pregled spisov. Na zahtevo izvedenca se lahko
izvedejo v skladu s 7. členom tega zakona tudi dodatni
dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne, da bi si
mogel izvedenec ustvariti mnenje.

253. člen
Sodišče odloči, ali naj izvedenec da svoj izvid in mne-

nje samo ustno na obravnavi ali pa naj ju da tudi pisno pred
obravnavo. Sodišče določi rok, v katerem mora izvedenec
dati pisni izvid in mnenje.

Izvedenec mora vselej obrazložiti svoje mnenje.
Če je mogoče, vroči sodišče strankam pisni izvid in

mnenje pred narokom, na katerem se bosta obravnavala.

254. člen
Če je določenih več izvedencev, lahko skupaj dajo

izvid in mnenje, če se glede njiju strinjajo. Če pa se glede
izvida in mnenja ne strinjajo, da vsak izvedenec svoj izvid in
mnenje posebej.

Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno
razlikujejo ali če je izvid enega ali več izvedencev nejasen,
nepopoln ali pa sam s seboj ali z raziskanimi okoliščinami v
nasprotju, te pomanjkljivosti pa se ne dajo odpraviti z novim
zaslišanjem izvedencev, se dokazovanje ponovi z istimi ali z
drugimi izvedenci.

Če so v mnenju enega ali več izvedencev nasprotja ali
pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti
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podanega mnenja, te pomanjkljivosti ali dvom pa se ne dajo
odpraviti z novim zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih
izvedencev.

255. člen
Zoper sklep sodišča iz 244., 245. in 254. člena tega

zakona ni pritožbe.

256. člen
Določbe 244. člena, drugega odstavka 245. člena,

246. do 250. člena, drugega odstavka 251. člena in 255.
člena tega zakona veljajo smiselno tudi za tolmače.

Zaslišanje strank

257. člen
Sporna dejstva, ki so pomembna za odločbo, lahko

ugotovi sodišče tudi z zaslišanjem strank.

258. člen
Če se sodišče prepriča, da stranki oziroma osebi, ki jo

je treba zaslišati kot stranko, niso znana sporna dejstva, ali
če zaslišanje te stranke ni mogoče, lahko odloči, da se
zasliši samo druga stranka.

Prav tako lahko sodišče odloči, da zasliši samo eno
stranko, če druga stranka noče izpovedati ali če se ne
odzove sodnemu vabilu.

259. člen
Dokazovanje z zaslišanjem strank po predsedniku se-

nata ali po zaprošenem sodniku je dovoljeno le tedaj, če
stranka zaradi nepremagljivih ovir ne more sama priti ali če
bi njen prihod povzročil nesorazmerne stroške.

260. člen
Za stranko, ki nima pravdne sposobnosti, se zasliši

njen zakoniti zastopnik. Sodišče lahko sklene, da se name-
sto zakonitega zastopnika ali poleg njega zasliši sama stran-
ka, če je to zaslišanje mogoče.

Za pravno osebo se zasliši oseba, ki jo je po zakonu ali
po njenih pravilih upravičena zastopati.

Če je kot stranka v sporu na eni strani udeleženih več
oseb, odloči sodišče, ali naj se zaslišijo vse te osebe ali pa
samo nekatere izmed njih.

261. člen
Vabilo na narok, na katerem se izvede dokaz z zasliša-

njem strank, se vroči osebno stranki oziroma osebi, ki naj se
zasliši za stranko.

V vabilu se mora navesti, da se bo na naroku izvedel
dokaz z zaslišanjem strank in da je lahko stranka, ki pride na
narok, zaslišana, čeprav druga stranka ne bi prišla (drugi
odstavek 258. člena).

262. člen
Nobeni prisilni ukrepi niso dovoljeni zoper stranko, ki

se ni odzvala sodnemu vabilu na zaslišanje; prav tako se
stranka ne more prisiliti k izpovedbi.

Sodišče presodi glede na vse okoliščine, kakšen po-
men ima to, da stranka ni prišla na zaslišanje ali da ni hotela
izpovedati.

263. člen
Določbe o dokazovanju s pričami veljajo tudi pri doka-

zovanju z zaslišanjem strank, če ni za zaslišanje strank dru-
gače določeno.

Devetnajsto poglavje
ZAVAROVANJE DOKAZOV

264. člen
Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozneje

ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje težja,
se lahko med pravdo ali pred pravdo predlaga, naj se ta
dokaz izvede.

Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi potem,
ko postane odločba, s katero je postopek končan, pravno-
močna, če je to potrebno pred postopkom ali med postop-
kom z izrednimi pravnimi sredstvi.

265. člen
Če se predlaga zavarovanje dokazov med pravdnim

postopkom, je za zavarovanje pristojno sodišče, pred kate-
rim teče postopek.

Če se zahteva zavarovanje dokazov pred uvedbo po-
stopka kakor tudi v nujnih primerih, ko postopek že teče, je
pristojno okrajno sodišče, na območju katerega so stvari, ki
si jih je treba ogledati, oziroma okrajno sodišče, na območju
katerega prebiva tisti, ki ga je treba zaslišati.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena odloča pred-
sednik senata ali sodnik posameznik, ki vodi postopek, v
primeru iz drugega odstavka tega člena pa sodnik posamez-
nik pristojnega sodišča.

266. člen
V vlogi, s katero se zahteva zavarovanje dokazov, mora

predlagatelj navesti dejstva, ki naj se dokažejo, dokaze, ki
naj se izvedejo, in razloge, zaradi katerih misli, da se pozne-
je dokaz ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba težja.
V vlogi je treba navesti tudi nasprotnikovo ime in priimek,
razen če izhaja iz okoliščin, da nasprotnik ni znan.

267. člen
Vloga, v kateri se predlaga zavarovanje dokazov, se

vroči nasprotniku, če je znan. Če pa bi bilo nevarno odlašati,
odloči sodišče o predlogu tudi brez poprejšnje izjave na-
sprotnika.

V sklepu, s katerim ugodi predlogu, določi sodišče
narok za izvedbo dokazov, navede dejstva, o katerih se
bodo izvajali dokazi, in kateri dokazi se bodo izvedli, če je
treba, pa imenuje tudi izvedence.

Če nasprotniku ni bila prej vročena vloga, v kateri se
predlaga zavarovanje dokazov, se mu ta vroči skupaj s sod-
nim sklepom, s katerim je sodišče ugodilo predlogu za
zavarovanje dokazov.

Nasprotniku, ki ni znan ali se ne ve za njegovo prebiva-
lišče, lahko postavi sodišče začasnega zastopnika, da se
udeleži naroka za izvedbo dokazov (82. člen). O taki posta-
vitvi ni treba izdati oglasa.

Sodišče lahko v nujnih primerih odloči, da se začne
izvajanje dokazov, še preden se vroči nasprotniku sklep, s
katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje dokazov.

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarova-
nje dokazov in zoper sklep, s katerim se odloči, da se začne
izvedba dokazov, še preden se sklep vroči nasprotniku, ni
pritožbe.

268. člen
Če se izvedejo dokazi, še preden je uveden postopek,

se zapisnik o izvedbi dokazov shrani pri sodišču, pred kate-
rim so bili dokazi izvedeni.

Če postopek teče, pa zavarovanja dokazov ni izvedlo
pravdno sodišče, se pošlje zapisnik pravdnemu sodišču.
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Dvajseto poglavje
PRIPRAVE ZA GLAVNO OBRAVNAVO

269. člen
Po prejemu tožbe se opravijo priprave za glavno obrav-

navo.
Te priprave obsegajo predhoden preizkus tožbe, vro-

čitev tožbe tožencu zaradi odgovora in razpis glavne obrav-
nave.

Priprave za glavno obravnavo vodi predsednik senata.
Med pripravami za glavno obravnavo lahko stranke po-

šiljajo vloge, v katerih navedejo dejstva, ki jih imajo namen
zatrjevati na glavni obravnavi, in dokaze, ki jih nameravajo
predlagati.

270. člen
Med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glav-

no obravnavo ima predsednik senata pravico odločati:
1. o vstopu prednika v pravdo;
2. o intervenciji;
3. o zavarovanju dokazov;
4. o spremembi tožbe;
5. o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe;
6. o prekinitvi ali mirovanju postopka;
7. o začasnih odredbah;
8. o združitvi pravd in o razločitvi postopka;
9. o določitvi ali podaljšanju sodnih rokov;
10. o razpisu ali preložitvi narokov;
11. o vrnitvi v prejšnje stanje zaradi zamude roka ali

naroka;
12. o oprostitvi stranke plačila stroškov postopka;
13. o varščini za pravdne stroške;
14. o položitvi predujma za stroške posameznih pravd-

nih dejanj;
15. o postavitvi izvedenca;
16. o postavitvi začasnega zastopnika;
17. o vročitvi sodnih pisanj;
18. o ukrepih za popravo vlog;
19. o pravilnosti pooblastila;
20. o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na vodstvo po-

stopka.
Opravila iz točk 3., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.,

17. in 18. lahko opravlja strokovni sodelavec.
Zoper odločbe, izdane med pripravami za glavno obrav-

navo in se nanašajo na vodstvo postopka, ni pritožbe.

271. člen
Predsednik senata lahko izda med pripravami za glav-

no obravnavo sodbo na podlagi pripoznave, sodbo na pod-
lagi odpovedi in zamudno sodbo ter sprejme na zapisnik
sodno poravnavo.

Predhoden preizkus tožbe

272. člen
Po predhodnem preizkusu tožbe ima predsednik se-

nata pravico izdati sklepe iz 270. člena tega zakona, če
ne gre za vprašanja, o katerih je mogoče po naravi stvari
ali po določbah tega zakona odločiti šele v nadaljnjem
postopku.

273. člen
Če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna ali

da obstajajo pomanjkljivosti, ki se nanašajo na sposobnost
tožeče ali tožene stranke biti pravdna stranka, ali da obstaja-
jo pomanjkljivosti glede zakonitega zastopanja stranke ali pa
pomanjkljivosti, ki se nanašajo na pravico zastopnika, da

lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to posebno dovo-
ljenje, ali da stranke ne zastopa oseba, ki je lahko poobla-
ščenec po določbah tega zakona, izda predsednik senata
potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (81., 87. in 108.
člen), da se pomanjkljivosti odpravijo.

274. člen
Po predhodnem preizkusu tožbe izda predsednik se-

nata sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odloča-
nje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (18.
člen), da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi
predpisi določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že
teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o
spornem predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni
podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.

Predsednik senata izda tudi sklep, s katerim se sodi-
šče izreče za nepristojno (19. in 22. člen) in zadevo odstopi
drugemu sodišču.

275. člen
Če misli, da ni zadostne podlage za odločitev o kak-

šnem vprašanju, ki je nastalo med predhodnim preizkusom
tožbe, počaka predsednik senata z odločitvijo o tem do
prejema odgovora na tožbo.

Odgovor na tožbo

276. člen
Tožbo, ki ima vse sestavine iz 180. člena tega zakona

in za katero je plačana dolžna sodna taksa, mora sodišče
vročiti toženi stranki, da nanjo odgovori. Skupaj s tožbo
pošlje sodišče tudi priloge k tožbi.

Sodišče mora tožbo poslati toženi stranki v 30 dneh od
njene vložitve oziroma v 30 dneh od odločitve o predlogu za
oprostitev plačila sodnih taks.

277. člen
Tožena stranka mora odgovoriti na tožbo v 30 dneh od

njene vročitve, razen če ta zakon ne določa drugače.
Sodišče opozori toženo stranko, da bo v primeru, če v

roku iz prvega odstavka ne bo odgovorila na tožbo, izdalo
sodbo, s katero bo tožbenemu zahtevku ugodilo (zamudna
sodba).

278. člen
Odgovor na tožbo mora biti obrazložen. Iz obrazložitve

mora izhajati, ali tožena stranka nasprotuje tožbenemu zah-
tevku v celoti ali deloma in v katerem delu.

Tožena stranka mora odgovoru na tožbo priložiti listine
in predlagati dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih
navaja v odgovoru.

279. člen
Odgovor na tožbo mora sodišče vročiti tožeči stranki v

30 dneh od prejema.

Razpis naroka za glavno obravnavo

280. člen
Narok za glavno obravnavo razpiše predsednik senata.
Narok za glavno obravnavo je treba določiti tako, da

ostane strankam zadosti časa za pripravo, vendar najmanj
petnajst dni od prejema vabila.

Predsednik senata povabi na narok stranke ter priče in
izvedence, za katere je odločil, da jih bo povabil na glavno
obravnavo.
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Enaindvajseto poglavje
GLAVNA OBRAVNAVA

Potek glavne obravnave

281. člen
Predsednik senata začne glavno obravnavo in razglasi

predmet obravnavanja. Nato ugotovi, ali so prišli vsi povab-
ljeni; če niso, se prepriča, ali so bili v redu povabljeni in ali
so opravičili svoj izostanek.

282. člen
Če ne pride na prvi narok za glavno obravnavo tožeča ali

tožena stranka kakor tudi če ne pride na kakšen poznejši
narok tožeča ali tožena stranka, se obravnava vseeno opravi.

283. člen
Če se stranka ali njen zakoniti zastopnik ne more jasno

in določno izjaviti o zadevi, ki se obravnava, pa nima poob-
laščenca, jo predsednik senata opozori, naj si vzame poob-
laščenca.

Če si stranka ne more takoj vzeti pooblaščenca, senat
na njen predlog preloži narok.

284. člen
Prvi narok za glavno obravnavo se začne s podajanjem

tožbe, nato pa tožena stranka odgovarja na njene navedbe.
V nadaljnjem poteku obravnave se obravnavajo predlo-

gi strank in dejanske navedbe, s katerimi stranke utemeljuje-
jo svoje predloge oziroma izpodbijajo predloge nasprotnika,
in tudi dokazi, ki so jih ponudile, izvedejo se dokazi in
obravnavajo uspehi dokazovanja.

Stranke lahko podajajo tudi svoja pravna naziranja, ki
se nanašajo na sporni predmet.

Kadar je v tem zakonu določeno, da lahko poda stran-
ka kakšen ugovor ali predlog ali opravi kakšno drugo pravd-
no dejanje, dokler se tožena stranka na glavni obravnavi ne
spusti v obravnavanje glavne stvari, lahko poda tožeča stran-
ka tak ugovor oziroma predlog oziroma opravi kakšno drugo
pravdno dejanje, dokler ne konča podajanja tožbe, tožena
stranka pa, dokler ne konča svojega odgovora na tožbo.

285. člen
Predsednik senata postavlja vprašanja in skrbi za drug

primeren način, da se med obravnavo navedejo vsa odločil-
na dejstva, da se dopolnijo nepopolne navedbe strank o
pomembnih dejstvih, da se ponudijo ali dopolnijo dokazila,
ki se nanašajo na navedbe strank, in sploh da se dajo vsa
potrebna pojasnila, da se ugotovita sporno dejansko stanje
in sporno pravno razmerje, ki sta pomembni za odločbo.

286. člen
Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno

obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev
njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugoto-
vitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih
dokazih nasprotne stranke.

Stranke lahko tudi na poznejših narokih za glavno obrav-
navo navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze, vendar
le, če jih brez svoje krivde niso mogle navesti na prvem naroku.

Pod pogojem iz prejšnjega odstavka lahko stranke tudi
med glavno obravnavo pošiljajo vloge, v katerih navajajo
dejstva, ki jih nameravajo zatrjevati na naroku, in dokaze, ki
jih nameravajo predlagati.

Dejstva in dokazi, ki so navedeni v nasprotju z drugim
in tretjim odstavkom, se ne upoštevajo.

287. člen
Izvedbo dokazov odredi sodišče s sklepom, v katerem

se navedeta sporno dejstvo, o katerem naj se izvede dokaz,
in dokazilo.

Predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni za
odločbo, senat zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnil.

Zoper sklep, s katerim se odredi ali zavrne izvedba
dokaza, ni posebne pritožbe.

Sodišče v nadaljnjem teku pravde ni vezano na svoj
prejšnji dokazni sklep.

288. člen
Če stranka ugovarja, da odločitev o tožbenem zahtev-

ku ne spada v sodno pristojnost, da o istem zahtevku že
teče pravda, da je stvar pravnomočno razsojena ali da je bila
o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava, sodišče
odloči, ali naj te ugovore obravnava, in o njih odloči ločeno
od glavne stvari ali pa skupaj z njo.

Če sodišče ne ugodi ugovoru iz prvega odstavka tega
člena, ki ga je obravnavalo skupaj z glavno stvarjo, ali če
sodišče po ločenem obravnavanju ne ugodi temu ugovoru in
sklene, da se takoj nadaljuje glavna obravnava, se sklep o
ugovoru vzame v odločbo o glavni stvari.

Zoper sklep, s katerim se zavrnejo ugovori strank, ni
posebne pritožbe, če je senat sklenil, da takoj nadaljuje
obravnavanje glavne stvari.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega čle-
na veljajo tudi tedaj, če sodišče po uradni dolžnosti sklene,
da bo ločeno od glavne stvari obravnavalo, ali spada stvar v
sodno pristojnost ali že teče pravda ali je stvar že pravno-
močno razsojena in ali je bila o spornem predmetu sklenje-
na sodna poravnava.

289. člen
Ko predsednik senata konča zaslišanje posamezne pri-

če, izvedenca ali stranke, jim lahko člani senata neposredno
postavljajo vprašanja.

Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z
dovoljenjem predsednika senata neposredno postavljata
vprašanja nasprotni stranki, pričam in izvedencem.

Predsednik senata prepove stranki določeno vpraša-
nje ali ji prepove odgovor na posamezno vprašanje, če je v
vprašanju že vsebovano, kako je treba nanj odgovoriti, ali če
se vprašanje ne nanaša na zadevo.

Na zahtevo stranke se zapišeta v zapisnik vprašanje, ki
ga je senat zavrnil, in vprašanje, na katero je bil prepovedan
odgovor.

290. člen
Zaslišane priče in izvedenci ostanejo v sodni dvorani,

če jih predsednik senata po izjavi strank popolnoma ne
odpusti ali ne odredi, naj se začasno odstranijo iz dvorane.

Predsednik senata lahko odredi, naj se zaslišane priče
pozneje znova pokličejo in še enkrat zaslišijo v navzočnosti
ali nenavzočnosti drugih prič in izvedencev.

291. člen
Ko senat misli, da je zadeva obravnavana, tako da se

lahko izda odločba, naznani predsednik senata, da je glavna
obravnava končana. Nato se senat umakne na posvetovanje
in glasovanje, da izda odločbo.

Senat lahko sklene, da konča glavno obravnavo tudi
tedaj, če je treba, da se preskrbijo še kakšni spisi, v katerih
so dokazi, potrebni za odločitev, ali če je treba počakati na
zapisnik o dokazih, ki jih je izvedel zaprošeni sodnik, pa se
stranke odpovejo obravnavanju teh dokazov ali senat misli,
da to obravnavanje ni potrebno.
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292. člen
Senat lahko med posvetovanjem in glasovanjem skle-

ne, da se končana glavna obravnava znova začne, če je to
potrebno, da se dopolni postopek ali razjasnijo posamezna
pomembnejša vprašanja.

Javnost glavne obravnave

293. člen
Glavna obravnava je javna.
Na obravnavi smejo biti navzoče samo polnoletne

osebe.
Osebe, ki so navzoče na obravnavi, ne smejo imeti pri

sebi orožja ali nevarnega orodja.
Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za pazni-

ke oseb, ki sodelujejo v postopku.

294. člen
Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave

ali njenega dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslov-
ne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi
morale.

Senat lahko izključi javnost tudi tedaj, če se z ukrepi za
vzdrževanje reda, ki so določeni v tem zakonu, ne more
zagotoviti neoviran potek obravnave.

295. člen
Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite

zastopnike, pooblaščence in interveniente.
Senat sme dovoliti, da so na glavni obravnavi, katere

javnost je izključena, navzoče posamezne uradne osebe,
sodno osebje ter znanstveni in javni delavci, če je to po-
membno za njihovo službo oziroma znanstveno ali javno
delovanje.

Na zahtevo stranke lahko senat dovoli, da sta na obrav-
navi navzoči največ dve osebi, ki ju ona določi.

Predsednik senata opozori tiste, ki so navzoči na obrav-
navi, katere javnost je izključena, da so dolžni varovati kot
skrivnost vse, kar zvedo na obravnavi, in jih opozori na
posledice, če bi izdali skrivnost.

296. člen
O izključitvi javnosti odloči sodišče s sklepom, ki mora

biti obrazložen in javno razglašen.
Zoper sklep o izključitvi javnosti ni posebne pritožbe.

297. člen
Določbe o javnosti na glavni obravnavi veljajo smiselno

tudi za narok zunaj glavne obravnave pred predsednikom
senata in za narok pred zaprošenim sodnikom.

Vodstvo glavne obravnave

298. člen
Predsednik senata vodi glavno obravnavo, izprašuje

stranke, izvaja dokaze, daje besedo članom senata, stran-
kam ter njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem
in razglaša odločbe senata.

Dolžnost predsednika senata je skrbeti za to, da se
sporni predmet vsestransko razišče, da pa se vendar pri tem
postopek ne zavlačuje, tako da se obravnava, če je mogo-
če, dokonča na enem naroku.

Sodišče ni vezano na svoj sklep, ki se nanaša na
vodstvo obravnave.

Zoper sklepe, ki se nanašajo na vodstvo obravnave, ni
posebne pritožbe.

299. člen
Zunaj naroka za glavno obravnavo lahko predsednik

senata ali v skladu s tem zakonom strokovni sodelavec izda
odločbe iz 270. in 271. člena tega zakona.

300. člen
Kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi

osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik
raznih tožnikov ali raznih tožencev, se lahko vse te pravde s
sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s
tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh
združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Senat lahko odloči, da se za skupno obravnavanje
pred njim združi več pravd tudi tedaj, kadar bi moral o kateri
izmed njih odločati sodnik posameznik istega sodišča.

Senat lahko odloči, da se ločeno obravnavajo posa-
mezni zahtevki iz iste tožbe, in lahko izda po končanem
ločenem obravnavanju posebne odločbe o teh zahtevkih.

301. člen
Če senat sklene, da se narok za glavno obravnavo

preloži, poskrbi predsednik senata, da se preskrbijo za na-
slednji narok vsi dokazi, ki naj se na tem naroku izvedejo, in
da se opravijo druge priprave, da bi se mogla obravnava
končati na tem naroku.

Zoper sodni sklep, s katerim se preloži narok ali zavr-
nejo predlogi strank za preložitev naroka, ni pritožbe.

302. člen
Če se narok preloži, se opravi nov narok po možnosti

pred istim senatom.
Če se opravi nov narok pred istim senatom, se glavna

obravnava nadaljuje in predsednik senata pove na kratko
potek prejšnjih narokov; vendar pa sme senat v tem primeru
skleniti, da se obravnava znova začne.

Če se opravi narok pred spremenjenim senatom, se
mora glavna obravnava znova začeti; vendar pa sme senat
potem, ko so se stranke o tem izjavile, odločiti, da se priče
in izvedenci ne zaslišijo znova in da se ne opravi nov ogled,
temveč da se preberejo zapisniki o izvedbi teh dokazov.

Vzdrževanje reda na glavni obravnavi

303. člen
Dolžnost sodišča je skrbeti med glavno obravnavo za

red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča.

304. člen
Če kdo, ki se udeležuje postopka, ali kdo, ki je kot

poslušalec navzoč pri obravnavi, žali sodišče ali druge ude-
ležence v postopku, ovira delo ali se ne pokori ukazom
predsednika senata glede vzdrževanja reda, ga sme senat
odstraniti iz sodne dvorane ali kaznovati z denarno kaznijo
po tretjem odstavku 11. člena tega zakona, lahko pa ga tudi
odstrani in kaznuje z denarno kaznijo.

Če je stranka odstranjena iz sodne dvorane, se opravi
narok tudi brez njene navzočnosti.

Če je iz sodne dvorane odstranjen pooblaščenec, pre-
loži senat na zahtevo stranke narok, če pa stranka ni bila
navzoča na naroku, preloži senat vselej narok in obvesti
stranko, da je bil njen pooblaščenec odstranjen z naroka
zaradi motenja reda.

Če kaznuje sodišče z denarno kaznijo ali odstrani iz
sodne dvorane kot pooblaščenca odvetnika, odvetniškega
kandidata ali odvetniškega pripravnika, obvesti o tem odvet-
niško zbornico.
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Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o odstranitvi iz
sodne dvorane ne zadrži izvršitve sklepa.

305. člen
Pravice, ki jih imata glede vzdrževanja reda na glavni

obravnavi predsednik senata in senat, imata tudi predsed-
nik senata na naroku zunaj glavne obravnave in zaprošeni
sodnik.

Dvaindvajseto poglavje
SODNA PORAVNAVA

306. člen
Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodi-

ščem prve stopnje kadar koli sklenejo poravnavo o spornem
predmetu (sodna poravnava).

Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali pa
njegov del.

Sodišče opozori stranke med postopkom na možnost
sodne poravnave in jim pomaga, da se poravnajo.

Pred sodiščem se ne more skleniti poravnava glede
zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena).

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli sodne po-
ravnave, počaka s postopkom, dokler sklep ne postane
pravnomočen.

307. člen
Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik.
Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki, potem ko

prebereta zapisnik o poravnavi, podpišeta ta zapisnik.
Strankam se izda na njihovo zahtevo overjen prepis

zapisnika, v katerem je vpisana poravnava.

308. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolž-

nosti paziti, ali ne teče morda pravda o predmetu, o katerem
je bila prej sklenjena sodna poravnava; če ugotovi, da teče
pravda o predmetu, o katerem je že sklenjena sodna porav-
nava, zavrže tožbo.

309. člen
Kdor namerava vložiti tožbo, lahko poskusi pri okraj-

nem sodišču, na območju katerega ima nasprotna stranka
prebivališče, doseči sodno poravnavo.

Sodišče, ki prejme takšen predlog, povabi nasprotno
stranko in jo seznani s predlogom za poravnavo.

Stroške takega postopka plača predlagatelj.

Triindvajseto poglavje
SODBA

310. člen
S sodbo odloči sodišče o zahtevku, ki se nanaša na

glavno stvar in stranske terjatve.
Če je več zahtevkov, se odloči praviloma o vseh zah-

tevkih z eno sodbo.
Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje,

pa je za razsojo zrela ena sama pravda, se lahko izda sodba
samo glede te pravde.

311. člen
Sodišče sme naložiti toženi stranki, naj opravi določeno

dajatev, le tedaj, če je ta zapadla do konca glavne obravnave.

Če sodišče ugodi zahtevku za preživnino, lahko obsodi
toženo stranko tudi na dajatve, ki še niso zapadle.

Sodba, s katero se tožena stranka obsodi, da mora
izročiti ali prevzeti stvari, ki so bile dane v najem ali zakup, se
lahko izda, še preden preneha to razmerje.

312. člen
Če je tožeča stranka v tožbi zahtevala, naj se ji prisodi

določena dajatev, hkrati pa je v tožbi ali do konca glavne
obravnave izjavila, da je pripravljena namesto te dajatve spre-
jeti drugo dajatev, izreče sodišče v sodbi, s katero ugodi
tožbenemu zahtevku, da toženi stranki ni treba izpolniti prve
dajatve, če izpolni drugo.

313. člen
Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi

rok, v katerem se mora izpolniti.
Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša

rok za izpolnitev dajatve petnajst dni, vendar pa lahko določi
sodišče za dajatve, ki niso denarne, daljši rok. V meničnih in
čekovnih sporih znaša ta rok osem dni.

Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi
prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev.

Delna sodba

314. člen
Če so od več tožbenih zahtevkov zaradi pripoznave ali

na podlagi obravnavanja samo nekateri od njih zreli za konč-
no odločbo ali je samo del posameznega zahtevka zrel za
končno odločbo, lahko sodišče glede zrelih zahtevkov ozi-
roma dela zahtevka konča obravnavo in izda sodbo (delna
sodba).

Delno sodbo sme izdati sodišče tudi takrat, ko je bila
vložena nasprotna tožba, če je zrel za odločbo samo zahte-
vek tožbe ali samo zahtevek nasprotne tožbe.

Pri presoji vprašanja, ali naj izda delno sodbo, upošte-
va sodišče zlasti velikost zahtevka ali dela zahtevka, ki je zrel
za odločbo.

Glede pravnih sredstev in izvršbe se šteje delna sodba
za samostojno sodbo.

Vmesna sodba

315. člen
Če je tožena stranka izpodbijala tako podlago kakor

tudi višino tožbenega zahtevka, pa je glede podlage stvar
zrela za odločbo, lahko izda sodišče, če je to smotrno,
najprej sodbo samo o podlagi tožbenega zahtevka (vmesna
sodba).

Sodišče počaka z obravnavanjem o višini tožbenega
zahtevka, dokler ne postane vmesna sodba pravnomočna.

Sodba na podlagi pripoznave

316. člen
Če tožena stranka do konca glavne obravnave pripoz-

na tožbeni zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravna-
vanja sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na
podlagi pripoznave).

Sodišče ne izda sodbe na podlagi pripoznave, čeprav so
izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s
katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Izdaja sodbe na podlagi pripoznave se odloži, če je
treba, da se o okoliščinah iz drugega odstavka tega člena
poprej dobijo obvestila.
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Pripoznavo tožbenega zahtevka na naroku ali v pisni
vlogi lahko prekliče tožena stranka tudi brez privolitve tože-
če stranke do izdaje sodbe.

Sodba na podlagi odpovedi

317. člen
Če se tožnik do konca glavne obravnave odpove tož-

benemu zahtevku, izda sodišče brez nadaljnjega obravnava-
nja sodbo, s katero zavrne tožbeni zahtevek (sodba na pod-
lagi odpovedi).

Za odpoved tožbenemu zahtevku ni potrebna privolitev
tožene stranke.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi odpovedi, čeprav so
izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s
katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3.
člena).

Izdaja sodbe na podlagi odpovedi se odloži, če je
treba, da se o okoliščinah iz tretjega odstavka tega člena
poprej dobijo obvestila.

Odpoved tožbenemu zahtevku na naroku ali v pisni
vlogi lahko tožeča stranka prekliče tudi brez privolitve tože-
ne stranke do izdaje sodbe.

Zamudna sodba

318. člen
Če tožena stranka v roku iz 277. člena tega zakona ne

odgovori na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi
tožbenemu zahtevku (zamudna sodba), če so izpolnjeni na-
slednji pogoji:

1. da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgo-
vor;

2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo
razpolagati (tretji odstavek 3. člena tega zakona);

3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dej-
stev, ki so navedena v tožbi;

4. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso
v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z
dejstvi, ki so splošno znana.

Izdaja zamudne sodbe se odloži, če je treba, da se o
okoliščinah iz prejšnjega odstavka poprej dobijo obvestila.

Če iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja uteme-
ljenost tožbenega zahtevka, tožeča stranka pa v roku, ki ga
je določilo sodišče s sklepom, tožbe ustrezno ne popravi,
izda sodišče sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.

Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo tožeči stran-
ki. Zoper sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Pravnomočnost sodbe

319. člen
Sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, posta-

ne pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku
tožbe ali nasprotne tožbe.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolž-
nosti paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. Če ugo-
tovi, da je bila pravda začeta o zahtevku, o katerem je bilo že
pravnomočno odločeno, zavrže tožbo.

Če je v sodbi odločeno o terjatvi, ki jo je tožena stranka
uveljavljala z ugovorom zaradi pobota, postane odločba o
obstoju ali neobstoju take terjatve pravnomočna.

320. člen
Sodišče je vezano na svojo sodbo, ko je sodba razgla-

šena, če ni bila razglašena, pa ko je odpravljena.

Nasproti strankam ima sodba učinek šele od dneva, ko
jim je vročena.

Izdaja in razglasitev sodbe

321. člen
Sodba se izda in razglasi v imenu ljudstva.
Kadar se opravi glavna obravnava pred senatom, izdajo

sodbo predsednik senata in člani senata, ki so sodelovali na
naroku, na katerem je bila glavna obravnava končana. Takoj
po koncu glavne obravnave izda senat sodbo, ki jo razglasi
predsednik senata.

V bolj zapletenih zadevah lahko sodišče odloči, da bo
sodbo izdalo pisno. V takem primeru se sodba ne razglasi,
temveč se vroči strankam v tridesetih dneh od dneva, ko je
bila glavna obravnava končana.

V primeru iz drugega odstavka 291. člena tega zakona
izda sodišče sodbo in jo vroči strankam najpozneje v tride-
setih dneh od dneva, ko prejme spise, listine, druge podat-
ke oziroma zapisnik. Ta sodba se ne razglasi.

322. člen
Kadar se sodba razglasi, prebere predsednik senata

javno izrek sodbe in sporoči na kratko razloge sodbe.
Ob razglasitvi sodbe se lahko sporoči, da je sodišče

sklenilo, da bo o odmeri stroškov odločilo pozneje. V tem
primeru odmeri stroške predsednik senata, odločba pa se
vzame v pisni odpravek sodbe.

Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se
izrek sodbe vselej javno prebere, sodišče pa odloči, ali
in koliko naj se izključi javnost pri razglasitvi razlogov
sodbe.

Vsi navzoči poslušajo branje izreka sodbe stoje.

Pisna izdelava in vročitev sodbe

323. člen
Sodba mora biti pisno izdelana v tridesetih dneh od

izdaje.
Izvirnik sodbe podpiše predsednik senata.
Strankam se vroči overjen prepis sodbe.

324. člen
Pisna sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev ter

pravni pouk o pritožbi.
Uvod sodbe obsega: navedbo, da se sodba izreka v

imenu ljudstva, naslov sodišča, ime in priimek predsedni-
ka in članov senata, ime in priimek in stalno oziroma
začasno prebivališče strank, njihovih zastopnikov in poob-
laščencev, kratko navedbo spornega predmeta, dan, ko
je bila končana glavna obravnava, in dan, ko je bila sodba
izdana.

Izrek sodbe obsega odločbo, s katero je sodišče ugo-
dilo posameznim zahtevkom, ki se nanašajo na glavno stvar
in stranske terjatve, ali jih je zavrnilo, in odločbo o obstoju ali
neobstoju terjatve, ki je bila uveljavljena zaradi pobota (tretji
odstavek 319. člena).

V obrazložitvi navede sodišče zahtevke strank in njiho-
ve navedbe o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo,
dokaze ter predpise, na katere je oprlo sodbo.

V obrazložitvi zamudne sodbe, sodbe na podlagi pri-
poznave ali sodbe na podlagi odpovedi, se navedejo samo
razlogi, ki upravičujejo tako sodbo.

V pravnem pouku o pritožbi navede sodišče rok za
vložitev pritožbe in pri katerem sodišču se pritožba vloži.
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Dopolnilna sodba

325. člen
Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi

moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka,
lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga
pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni.

Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe
sodišče zavrže oziroma zavrne brez naroka.

326. člen
Če predsednik senata spozna, da je predlog za dopol-

nitev sodbe utemeljen, razpiše glavno obravnavo, da se izda
sodba o zahtevku, o katerem ni bilo odločeno (dopolnilna
sodba).

Dopolnilna sodba se lahko izda tudi brez nove glavne
obravnave, če naj jo izda isti senat, ki je izdal prvotno sodbo,
zahtevek, glede katerega se zahteva dopolnitev, pa je bil
zadosti obravnavan.

Če senat spozna, da je predlog za dopolnilno sodbo
prepozen ali neutemeljen, ga s sklepom zavrže oziroma zavrne.

Če se predlog za dopolnitev sodbe nanaša samo na
stroške postopka, odloči o njem predsednik senata brez
naroka.

327. člen
Če je poleg predloga za dopolnitev sodbe vložena tudi

pritožba zoper sodbo, sodišče prve stopnje počaka in ne
pošlje pritožbe sodišču druge stopnje, dokler ne odloči o
predlogu za dopolnitev sodbe in se ne izteče rok za pritožbo
zoper to odločbo.

Če se zoper odločbo o dopolnitvi sodbe vloži pritožba,
se ta pritožba skupaj s pritožbo zoper prvotno sodbo pošlje
sodišču druge stopnje.

Če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo
zaradi tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o
vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje
pritožba za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

Poprava sodbe

328. člen
Predsednik senata kadar koli popravi napake v imenih

in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote,
pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z
izvirnikom.

O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na
koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne
odločitve, ki je vsebovana v izreku sodbe, se vročijo strankam
popravljeni prepisi sodbe s pripombo, da se s tem prepisom
nadomešča prejšnji prepis. V takšnem primeru teče rok za
pravno sredstvo glede popravljenega dela sodbe od dneva,
ko je bil strankam vročen popravljeni prepis sodbe.

O popravi sodbe lahko odloči sodišče brez zasliša-
nja strank.

Štiriindvajseto poglavje
SKLEP

329. člen
Vse sklepe, ki se izdajajo na naroku, razglasi predsed-

nik senata.
Sklep, ki je bil razglašen na naroku, se vroči strankam v

overjenem prepisu samo tedaj, če je zoper ta sklep dovolje-

na posebna pritožba, če se lahko na podlagi sklepa takoj
zahteva izvršba ali če to zahteva vodstvo pravde.

Sodišče je vezano na svoje sklepe, če se ti ne nanaša-
jo na vodstvo pravde ali če ni s tem zakonom drugače
določeno.

Kadar se sklep ne vroči pisno, ima nasproti strankam
učinek takoj, ko je razglašen.

330. člen
Sklepi, ki jih izda sodišče zunaj naroka, se sporočijo

strankam z vročitvijo overjenega prepisa.
Če se s sklepom zavrne predlog ene stranke brez

prejšnjega zaslišanja nasprotne stranke, se tej stranki sklep
ne vroči.

331. člen
Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrača pred-

log stranke ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si
med seboj nasprotujejo, lahko pa je obrazložen tudi v drugih
primerih, kadar je to potrebno.

Pisni odpravek sklepa mora vselej obsegati uvod in
izrek, obrazložitev pa le tedaj, če mora biti sklep po prvem
odstavku tega člena obrazložen.

332. člen
Določbe 313. člena, drugega odstavka 320. člena,

drugega odstavka 321. člena, drugega odstavka 322. čle-
na in členov 323 do 328 tega zakona veljajo smiselno tudi
za sklepe.

B) Postopek s pravnimi sredstvi

Petindvajseto poglavje
REDNA PRAVNA SREDSTVA

1. Pritožba zoper sodbo

Pravica pritožbe

333. člen
Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke

pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v
tem zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekov-
nih sporih znaša ta rok osem dni.

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravno-
močna v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.

O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.

334. člen
Stranka se lahko odpove pritožbi od trenutka, ko je

sodba razglašena, če se sodba ne razglasi, pa od takrat, ko
ji je vročen njen prepis.

Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko
stranka umakne že vloženo pritožbo.

Odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati.

Vsebina pritožbe

335. člen
Pritožba mora obsegati:
1. navedbo sodbe, zoper katero se vlaga;
2. izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali v določe-

nem delu;
3. pritožbene razloge;
4. podpis pritožnika.
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336. člen
Če se po podatkih pritožbe ne more ugotoviti, katera

sodba se izpodbija, ali če pritožba ni podpisana (nepopolna
pritožba), zahteva sodišče prve stopnje s sklepom, zoper
katerega ni pritožbe, naj jo pritožnik v določenem roku do-
polni ali popravi.

Če pritožnik v določenem roku ne izpolni te zahteve,
sodišče prve stopnje s sklepom zavrže pritožbo kot nepo-
polno.

Če je pritožba vsebinsko še drugače pomanjkljiva, jo
sodišče prve stopnje pošlje sodišču druge stopnje, ne da bi
zahtevalo od pritožnika, naj jo dopolni oziroma popravi.

337. člen
V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in predla-

gati nove dokaze le, če izkaže, da jih brez svoje krivde ni
mogel navesti oziroma predložiti do prvega naroka za glavno
obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, če so izpol-
njeni pogoji iz drugega odstavka 286. člena tega zakona.

Predsednik senata sodišča prve stopnje po potrebi
sam ali na zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge stop-
nje s poizvedbami ali na naroku preveri resničnost pritožni-
kovih navedb.

Ugovor pobota, ki ni bil uveljavljen pred sodiščem prve
stopnje, se ne more uveljavljati v pritožbi.

Razlogi, iz katerih se sme sodba izpodbijati

338. člen
Sodba se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka;
2. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega

stanja;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Zamudna sodba se ne more izpodbijati zaradi zmotne

in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
Sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi od-

povedi se lahko izpodbijata zaradi bistvene kršitve določb
pravdnega postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o pri-
poznavi oziroma o odpovedi dana v zmoti ali pod vplivom
prisile ali zvijače.

339. člen
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je poda-

na, če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določ-
be tega zakona ali jo je uporabilo nepravilno, pa bi lahko to
vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe.

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej
podana:

1. če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno ali če je pri
izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki ni sode-
loval na glavni obravnavi;

2. če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka
prvega odstavka 70. člena) oziroma ki je bil s sklepom
predsednika oziroma predstojnika sodišča izločen;

3. če je bilo odločeno o zahtevku v sporu, ki ne spada
v sodno pristojnost (18. člen);

4. če je sodišče odločilo o tožbenem zahtevku, za
katerega je stvarno pristojno višje sodišče iste vrste ali so-
dišče druge vrste, ali če je na ugovor stranke v odločbi, ki je
bila vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je krajevno pri-
stojno;

5. če je sodišče na ugovor stranke, da gre za spor,
glede katerega je bil sklenjen arbitražni dogovor, v odloč-
bi, ki je bila vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je
pristojno;

6. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
oprlo svojo odločbo na nedovoljena razpolaganja strank
(tretji odstavek 3. člena);

7. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
izdalo zamudno sodbo, sodbo na podlagi pripoznave ali
sodbo na podlagi odpovedi;

8. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
pa z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred sodiščem;

9. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona
zavrnilo zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj
jezik in v svojem jeziku spremljala postopek;

10. če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave,
pa bi bilo moralo opraviti glavno obravnavo;

11. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen
zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali
če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu z določbami
tega zakona ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila,
razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravd-
na dejanja pozneje odobrena;

12. če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče
pravda ali o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno
ali o katerem je bila že sklenjena sodna poravnava;

13. če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost
glavne obravnave;

14. če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne
more preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če
nasprotuje samemu sebi ali razlogom sodbe ali če sodba
sploh nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločil-
nih dejstvih ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju;
ali če je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se
navaja v razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov o izpo-
vedbah v postopku, in med samimi temi listinami oziroma
zapisniki.

340. člen
Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja je

podana, če je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno
ugotovilo oziroma če ga ni ugotovilo.

341. člen
Napačna uporaba materialnega prava je podana, če

sodišče ni uporabilo določb materialnega prava, ki bi jih
moralo uporabiti, ali če jih ni uporabilo pravilno.

Postopek s pritožbo

342. člen
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi

stopnji, v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno
stranko.

343. člen
Prepozno, nepopolno (prvi odstavek 336. člena) ali

nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik senata
sodišča prve stopnje brez naroka.

Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku
zakonskega roka zanjo.

Pritožba je nedovoljena, če jo je vložila oseba, ki ni
imela te pravice, ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala ali
jo umaknila, ali če pritožnik ni imel pravnega interesa za
pritožbo.
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344. člen
Izvod pravočasne, popolne in dovoljene pritožbe vroči

sodišče prve stopnje nasprotni stranki, ki sme nato v osmih
dneh od njenega prejema podati pri tem sodišču odgovor na
pritožbo.

Izvod odgovora na pritožbo vroči sodišče prve stopnje
pritožniku.

Prepozen odgovor na pritožbo se ne zavrže, temveč se
pošlje sodišču druge stopnje, ki ga upošteva, če je to še
mogoče.

345. člen
Ko dobi odgovor na pritožbo ali ko se izteče rok za

odgovor na pritožbo, pošlje sodišče prve stopnje pritožbo in
odgovor na pritožbo, če je bil vložen, z vsemi spisi sodišču
druge stopnje.

Če pritožnik trdi, da so bile v postopku na prvi stopnji
prekršene določbe pravdnega postopka, da predsednik se-
nata sodišča prve stopnje pojasnilo k navedbam v pritožbi,
ki se nanašajo na te kršitve, po potrebi pa opravi tudi po-
izvedbe, da ugotovi, ali so navedbe v pritožbi resnične.

346. člen
Ko prispejo spisi s pritožbo k sodišču druge stopnje,

pripravi sodnik poročevalec poročilo za obravnavanje zade-
ve na pritožbenem senatu.

Sodnik poročevalec si lahko, če je treba, od sodišča
prve stopnje priskrbi poročilo o kršitvah določb postopka in
zahteva, naj se za ugotovitev teh kršitev opravijo poizvedbe.

347. člen
Sodišče druge stopnje odloča o pritožbi praviloma brez

obravnave.
Če senat sodišča druge stopnje spozna, da je treba za

pravilno ugotovitev dejanskega stanja ponoviti že izvedene do-
kaze pred sodiščem druge stopnje, mora razpisati obravnavo.

348. člen
Na obravnavo se povabijo stranke oziroma njihovi za-

koniti zastopniki ali pooblaščenci in pa tiste priče in izveden-
ci, za katere sodišče sklene, da jih bo zaslišalo.

Če ne pride na obravnavo katera od strank ali ne pride
nobena stranka, obravnava sodišče pritožbo in izda odloč-
bo, upoštevajoč zlasti tisto, kar je navedeno v pritožbi in v
odgovoru na pritožbo.

Obravnava pred sodiščem druge stopnje se začne s
poročilom poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal
svoje mnenje o utemeljenosti pritožbe.

Nato se prebere sodba ali del sodbe, na katerega se
nanaša pritožba, če je treba, pa tudi zapisnik o glavni obrav-
navi pred sodiščem prve stopnje, potem pa pritožnik obrazlo-
ži svojo pritožbo, nasprotna stranka pa odgovor na pritožbo.

Na obravnavi stranka ne more navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov niti uveljavljati ugovora pobota, ki
ga ni uveljavljala pred sodiščem prve stopnje.

349. člen
Če ni v 347. in 348. členu tega zakona drugače dolo-

čeno, veljajo določbe o glavni obravnavi pred sodiščem
prve stopnje (281. do 305. člen) smiselno tudi za obravna-
vo pred sodiščem druge stopnje.

Meje preizkusa sodbe prve stopnje

350. člen
Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v

tistem delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz

pritožbe ne vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizku-
si sodbo v tistem delu, v katerem stranka ni zmagala v sporu.

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo sodišča prve
stopnje v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem
pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb pravd-
nega postopka iz 1., 2., 6., 7., 8., 11., 12. in 14. točke
drugega odstavka 339. člena tega zakona in na pravilno
uporabo materialnega prava.

Sodišče druge stopnje pazi na prekoračitev tožbenega
zahtevka samo na zahtevo stranke.

Odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi

351. člen
Sodišče druge stopnje lahko na seji ali na podlagi

opravljene obravnave zavrže pritožbo kot prepozno, nepo-
polno ali kot nedovoljeno ali jo zavrne kot neutemeljeno in
potrdi sodbo sodišča prve stopnje ali razveljavi to sodbo in
pošlje zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje ali razve-
ljavi sodbo prve stopnje in zavrže tožbo ali spremeni sodbo
prve stopnje.

Sodišče druge stopnje lahko razveljavi sodbo tudi te-
daj, če stranka zahteva spremembo, in lahko spremeni sod-
bo, čeprav stranka zahteva, naj se razveljavi.

352. člen
Sodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno,

nepopolno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo sodi-
šče prve stopnje (343. člen).

353. člen
Sodišče druge stopnje zavrne s sodbo pritožbo kot

neutemeljeno in potrdi sodbo prve stopnje, če spozna, da
niso podani razlogi, iz katerih se sodba lahko izpodbija, in
ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

354. člen
Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo prve

stopnje, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb
pravdnega postopka (339. člen), in vrne zadevo istemu
sodišču prve stopnje ali pa jo odstopi pristojnemu sodišču
prve stopnje, da opravi novo glavno obravnavo. V tem skle-
pu odloči sodišče druge stopnje tudi o tem, katera dejanja,
ki jih zajema bistvena kršitev določb pravdnega postopka,
se razveljavijo.

Če so bile v postopku pred sodiščem prve stopnje
prekršene določbe 3. in 12. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, razveljavi sodišče druge stopnje sodbo
prve stopnje in zavrže tožbo.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje
prekršena določba 11. točke drugega odstavka 339. člena
tega zakona, razveljavi sodišče druge stopnje glede na nara-
vo kršitve sodbo prve stopnje in vrne zadevo pristojnemu
sodišču prve stopnje ali pa razveljavi sodbo prve stopnje in
zavrže tožbo.

355. člen
Če sodišče druge stopnje na seji ali na obravnavi spoz-

na, da je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja
ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo
zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje
nepopolno ugotovljeno, razveljavi sodbo prve stopnje in vr-
ne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

356. člen
Če sodišče druge stopnje razveljavi sodbo sodišča

prve stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje, lahko odredi,
da se opravi nova glavna obravnava pred drugim senatom.
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357. člen
Če ugotovi, da je bil s sodbo prve stopnje prekoračen

tožbeni zahtevek, sodišče druge stopnje glede na naravo
prekoračitve tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi sod-
bo sodišča prve stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje
oziroma s sodbo spremeni izpodbijano odločbo.

358. člen
Sodišče druge stopnje mora s sodbo spremeniti sodbo

sodišča prve stopnje:
1. če ugotovi na podlagi obravnave drugačno dejansko

stanje, kakor pa je ugotovljeno v sodbi prve stopnje;
2. če je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine

ali posredno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira
samo na te dokaze;

3. če je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev
nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se
opira na ta dejstva;

4. če misli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje
pravilno ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno
uporabilo materialno pravo.

359. člen
Sodišče druge stopnje ne sme spremeniti sodbe v

škodo stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo ona.

360. člen
V obrazložitvi sodbe oziroma sklepa mora sodišče druge

stopnje presoditi navedbe pritožbe, ki so odločilnega pome-
na, in navesti razloge, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti.

Kadar se sodba prve stopnje razveljavi zaradi bistvenih
kršitev določb pravdnega postopka, je treba v obrazložitvi
navesti, katere določbe so bile prekršene in v čem je kršitev.

Če se sodba prve stopnje razveljavi in zadeva vrne
sodišču prve stopnje v novo sojenje, da pravilno ugotovi
dejansko stanje, se navede, v čem so pomanjkljivosti pri
ugotovitvi dejanskega stanja oziroma zakaj so nova dejstva
in novi dokazi pomembni za pravilno odločbo in zakaj vpliva-
jo na tako odločbo.

361. člen
Sodišče druge stopnje vrne vse spise sodišču prve

stopnje z zadostnim številom overjenih prepisov svoje od-
ločbe, da jih vroči strankam in drugim prizadetim osebam.

362. člen
Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa pravdna dejanja

in obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo
sodišče druge stopnje v svojem sklepu.

Na prvem naroku nove glavne obravnave smejo navaja-
ti stranke tudi nova dejstva in predlagati nove dokaze.

Če se sodba razveljavi zaradi tega, ker jo je izdalo
nepristojno sodišče, se opravi nova obravnava pred sodi-
ščem prve stopnje po določbah, ki veljajo za glavno obrav-
navo, če se spremeni senat (tretji odstavek 302. člena).

2. Pritožba zoper sklep

363. člen
Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritož-

ba, če ni v tem zakonu določeno, da ni pritožbe.
Če ta zakon izrecno določa, da ni posebne pritožbe,

se sme sklep sodišča prve stopnje izpodbijati samo v pritož-
bi zoper končno odločbo.

364. člen
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa, če ni s tem

zakonom drugače predpisano.
Sklep, zoper katerega ni posebne pritožbe, se lahko

takoj izvrši.

365. člen
Ko odloča o pritožbi, lahko sodišče druge stopnje:
1. zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedo-

voljeno (prvi, drugi in tretji odstavek 343. člena ter prvi
odstavek 363. člena);

2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep
sodišča prve stopnje;

3. ugodi pritožbi in sklep spremeni ali razveljavi in po
potrebi vrne zadevo v nov postopek.

366. člen
V postopku s pritožbo zoper sklep se uporabljajo smi-

selno določbe, ki veljajo za pritožbo zoper sodbo, razen
določb o odgovoru na pritožbo in o obravnavi pred sodi-
ščem druge stopnje.

Šestindvajseto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA

1. Revizija

367. člen
Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji,

lahko stranke vložijo revizijo v tridesetih dneh od vročitve
prepisa sodbe.

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vred-
nost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega
1,000.000 tolarjev.

Revizija je vselej dovoljena:
1. v sporih o preživljanju, ko je preživnina prvič določe-

na ali je ukinjena;
2. v odškodninskih sporih za izgubljeno preživljanje za-

radi smrti preživljalca, ko je ta odškodnina prvič določena ali
ukinjena;

3. v sporih iz avtorske pravice;
4. v sporih, ki se nanašajo na varstvo in uporabo izu-

mov in znakov razlikovanja ali pravico do uporabe firme, in v
sporih v zvezi z varstvom konkurence.

368. člen
O reviziji odloča vrhovno sodišče.

369. člen
Vložena revizija ne zadrži izvršitve pravnomočne sod-

be, zoper katero je vložena.

370. člen
Revizija se lahko vloži:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka

iz drugega odstavka 339. člena tega zakona, razen če se
kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka drugega
odstavka 339. člena) ali na pristojnost arbitraže (5. točka
drugega odstavka 339. člena), če je sodnik sodišča prve
stopnje izdal sodbo brez glavne obravnave, čeprav bi jo
moral opraviti (10. točka drugega odstavka 339. člena), če
je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda (12.
točka drugega odstavka 339. člena) ali če je bila v nasprotju
z zakonom izključena javnost glavne obravnave (13. točka
drugega odstavka 339. člena);

2. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka
iz prvega odstavka 339. člena tega zakona v postopku pred
sodiščem druge stopnje;

3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka je revizija do-

pustna samo, če je bila ta kršitev storjena šele v postopku
pred sodiščem druge stopnje.
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Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja.

Zoper sodbo druge stopnje, s katero se potrjuje sodba
na podlagi pripoznave ali sodba na podlagi odpovedi, je
revizija dopustna samo zaradi razlogov iz 1. in 2. točke
prvega odstavka in iz drugega odstavka tega člena.

371. člen
Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v

tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah
razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni
dolžnosti na pravilno uporabo materialnega prava.

372. člen
Stranke smejo navajati v reviziji nova dejstva in predlagati

nove dokaze samo tedaj, če se nanašajo na bistvene kršitve
določb pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko vloži revizija.

373. člen
Revizija se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve

stopnje, in sicer v zadostnem številu izvodov za sodišče,
nasprotno stranko in Državno tožilstvo Republike Slovenije.

374. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže s

sklepom sodnik sodišča prve stopnje brez naroka.
Revizija je nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te

pravice, nekdo, ki jo je umaknil, ali nekdo, ki zanjo nima
pravnega interesa, ali če je vložena zoper sodbo, zoper
katero je po zakonu ni mogoče vložiti.

375. člen
Izvod vsake revizije pošlje sodnik sodišča prve stopnje

nasprotni stranki in Državnemu tožilstvu Republike Slovenije.
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije je treba po-

slati skupaj z revizijo tudi prepis sodbe, zoper katero je
revizija vložena.

Nasprotna stranka lahko v tridesetih dneh od vročitve
revizije poda sodišču nanjo odgovor, Državno tožilstvo Re-
publike Slovenije pa se lahko izjavi o njej.

Ko dobi odgovor oziroma izjavo o reviziji ali ko poteče
rok za odgovor oziroma izjavo, pošlje sodnik sodišča prve
stopnje revizijo in morebitni odgovor nanjo oziroma morebit-
no izjavo o njej z vsemi spisi po sodišču druge stopnje
revizijskemu sodišču.

376. člen
O reviziji odloča revizijsko sodišče brez obravnave.

377. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže

revizijsko sodišče s sklepom, če ni storil tega v mejah svojih
pravic (374. člen) že sodnik sodišča prve stopnje.

378. člen
Revizijsko sodišče s sodbo zavrne revizijo kot neutemelje-

no, če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih je bila
vložena, in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

379. člen
Če ugotovi bistveno kršitev določb pravdnega postopka

iz prvega ali drugega odstavka 339. člena tega zakona, zaradi
katerih je dopustna revizija, razen kršitev iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, revizijsko sodišče s sklepom v celoti ali
deloma razveljavi sodbo sodišča druge stopnje in sodišča
prve stopnje ali samo sodbo sodišča druge stopnje in vrne

zadevo v novo sojenje istemu ali drugemu senatu sodišča
prve ali druge stopnje oziroma drugemu pristojnemu sodišču.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge
stopnje storjena kršitev iz 3. ali 12. točke drugega odstavka
339. člena tega zakona, razen če je bilo odločeno o zahtev-
ku, o katerem že teče pravda, revizijsko sodišče s sklepom
razveljavi izdane odločbe in zavrže tožbo.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge
stopnje storjena kršitev iz 11. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, ravna revizijsko sodišče glede na naravo
kršitve po prvem ali drugem odstavku tega člena.

380. člen
Če ugotovi, da je bilo materialno pravo zmotno uporab-

ljeno, ugodi revizijsko sodišče s sodbo reviziji in spremeni
izpodbijano sodbo.

Če ugotovi, da je bilo zaradi zmotne uporabe material-
nega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in da
zato ni pogojev za spremembo izpodbijane sodbe, ugodi
revizijsko sodišče s sklepom reviziji in v celoti ali deloma
razveljavi sodbo sodišča prve in druge stopnje ali samo
sodbo sodišča druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje
sodišču prve oziroma druge stopnje.

381. člen
Če ugotovi, da je bil s pravnomočno sodbo, izdano na

drugi stopnji, prekoračen tožbeni zahtevek, revizijsko sodišče
glede na naravo prekoračitve s sklepom razveljavi sodbo so-
dišča druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje sodišču
druge stopnje oziroma s sodbo spremeni izpodbijano sodbo.

382. člen
Odločba revizijskega sodišča se pošlje sodišču prve

stopnje po sodišču druge stopnje.
Izvod odločbe revizijskega sodišča je treba poslati tudi

Državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

383. člen
Če ni v členih 367 do 382 tega zakona drugače določe-

no, veljajo v postopku z revizijo smiselno določbe iz tega
zakona o pritožbi zoper sodbo iz drugega in tretjega odstavka
334. člena, 335., 336. in 341. člena, drugega in tretjega
odstavka 344. člena, drugega odstavka 345. člena, 346.,
351., 356. člena in členov 359 do 362 tega zakona.

384. člen
Stranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča

druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan.
Revizije zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni v

sporih, v katerih ne bi bila dovoljena revizija zoper pravno-
močno sodbo (drugi in tretji odstavek 367. člena).

Revizija je vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je
sodišče druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo oziroma s
katerim je potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija
zavrže.

V postopku z revizijo zoper sklep se smiselno uporab-
ljajo določbe tega zakona o reviziji zoper sodbo.

2. Zahteva za varstvo zakonitosti

385. člen
Zoper pravnomočno sodno odločbo lahko vloži Držav-

no tožilstvo Republike Slovenije v treh mesecih zahtevo za
varstvo zakonitosti.

Rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz prvega
odstavka tega člena se šteje:
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1. zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, zoper katero
ni bila vložena pritožba – od dneva, od katerega odločbe ni
bilo več mogoče izpodbijati s pritožbo;

2. zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, zoper kate-
ro ni bila vložena revizija – od dneva, ko je bila odločba
vročena tisti stranki, ki ji je bila vročena pozneje.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena, izdano
na drugi stopnji, zoper katero so stranke vložile revizijo,
lahko vloži državno tožilstvo zahtevo za varstvo zakonitosti
samo v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila vročena
revizija tiste stranke, katere revizija mu je bila vročena prej
(prvi odstavek 375. člena).

Zahteve za varstvo zakonitosti ni zoper odločbo, ki jo je na
revizijo ali zahtevo za varstvo zakonitosti izdalo vrhovno sodišče.

386. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča vrhovno sodišče.

387. člen
Državno tožilstvo lahko vloži zahtevo za varstvo zakonitosti:
1. zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka

iz prvega in drugega odstavka 339. člena tega zakona,
razen če se kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka
drugega odstavka 339. člena) ali na pristojnost arbitraže (5.
točka drugega odstavka 339. člena), če je sodišče prve
stopnje izdalo sodbo brez glavne obravnave, moralo pa bi
opraviti glavno obravnavo (10. točka drugega odstavka 339.
člena), če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče
pravda (12. točka drugega odstavka 339. člena), ali če je
bila v nasprotju z zakonom izključena javnost glavne obrav-
nave (13. točka drugega odstavka 339. člena);

2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Državno tožilstvo ne more vložiti zahteve za varstvo zako-

nitosti zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka in tudi ne zara-
di zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

388. člen
Po prvem odstavku 379. člena tega zakona ravna sodi-

šče, ki je pristojno odločati o zahtevi za varstvo zakonitosti,
tudi kadar ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb pravd-
nega postopka iz prvega odstavka 339. člena tega zakona, ki
je bila storjena v postopku pred sodiščem prve stopnje.

389. člen
Če sta zoper isto odločbo vloženi revizija in zahteva za

varstvo zakonitosti, odloči vrhovno sodišče o obeh pravnih
sredstvih z eno odločbo.

390. člen
O seji, na kateri bo sodišče odločilo o zahtevi za var-

stvo zakonitosti, je treba obvestiti Državno tožilstvo Republi-
ke Slovenije.

391. člen
Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji

sodišče samo na preizkus kršitev, ki jih uveljavlja državno
tožilstvo v svoji zahtevi.

Če ni v členih 385 do 390 tega zakona drugače dolo-
čeno, se v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti uporab-
ljajo smiselno določbe 369. člena, členov 372 do 380 ter
382. in 383. člena tega zakona.

3. Tožba za razveljavitev sodne poravnave

392. člen
Stranke lahko sklenjeno sodno poravnavo izpodbijajo s

tožbo za razveljavitev sodne poravnave.

Tožba za razveljavitev sodne poravnave se lahko vloži:
1. zaradi tega, ker je sodna poravnava sklenjena v

zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače;
2. zaradi tega, ker je pri sklenitvi sodne poravnave

sodeloval sodnik ali sodnik porotnik, ki bi moral biti po
zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka 70. člena)
oziroma ki je bil s sklepom sodišča izločen;

3. če je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval nekdo,
ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopa-
ti, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovo-
ljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja poz-
neje odobrena.

393. člen
Tožbo za razveljavitev sodne poravnave lahko stranka

vloži v treh mesecih od dneva, ko je zvedela za razlog za
razveljavitev.

Po preteku treh let od dneva, ko je bila sodna poravna-
va sklenjena, se tožba za razveljavitev sodne poravnave ne
more več vložiti.

Tožba za razveljavitev sodne poravnave se vloži vselej
pri sodišču, pred katerim je bila sodna poravnava sklenjena.

O tožbi za razveljavitev sodne poravnave odloča sodi-
šče v sestavi, ki jo določa zakon za odločanje o spornem
predmetu, o katerem je bila sodna poravnava sklenjena.

Če ni v 392. in 393. členu tega zakona drugače dolo-
čeno, se v postopku s tožbo za razveljavitev sodne poravna-
ve uporabljajo določbe drugega odstavka 397. člena ter
398. do 400. člena tega zakona.

4. Obnova postopka

394. člen
Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno kon-

čan, se lahko na predlog stranke obnovi:
1. če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma

sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5.
točka prvega odstavka 70. člena) oziroma ki je bil s sklepom
sodišča izločen;

2. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred sodiščem;

3. če je bila opravljena osebna vročitev prve vloge, ki
se je vročala v postopku, po 141. členu tega zakona, ta
način vročitve pa je bil uporabljen zaradi strankine odsotno-
sti v nepretrganem trajanju več kot tri mesece;

4. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen
zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali
če stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem zako-
nom ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen
če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna
dejanja pozneje odobrena;

5. če se opira sodna odločba na krivo izpovedbo priče
ali izvedenca;

6. če se opira sodna odločba na ponarejeno listino ali
na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina;

7. če je prišlo do sodne odločbe zaradi kaznivega de-
janja sodnika oziroma sodnika porotnika, zakonitega za-
stopnika ali pooblaščenca stranke, nasprotne stranke ali
koga drugega;
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8. če pridobi stranka možnost uporabiti pravnomočno
odločbo sodišča, ki je bila prej izdana o istem zahtevku med
istima strankama;

9. če se opira sodna odločba na drugo sodno odločbo ali
na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odločba
pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena;

10. če zve stranka za nova dejstva ali pa najde ali pridobi
možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila
lahko izdana zanjo ugodnejša odločba, če bi bila ta dejstva
oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku.

395. člen
Iz razlogov, ki so našteti v 1., 2., 3. in 4. točki 394. člena

tega zakona, se ne more zahtevati obnova postopka, če je bil
tak razlog brez uspeha uveljavljen v prejšnjem postopku.

Zaradi okoliščin, ki so naštete v 1., 8., 9. in 10. točki
394. člena tega zakona, se sme dovoliti obnova postopka
samo, če jih stranka brez svoje krivde ni mogla uveljavljati,
preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno sod-
no odločbo.

396. člen
Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh,

in sicer:
1. v primeru iz 1. točke 394. člena tega zakona od

dneva, ko je stranka zvedela za ta razlog;
2. v primeru iz 2. in 3. točke 394. člena tega zakona

od dneva, ko je bila odločba vročena stranki;
3. v primerih iz 4. točke 394. člena tega zakona, če se

je postopka kot tožnik ali kot toženec udeležil nekdo, ki ne
more biti stranka v postopku, od dneva, ko je bila temu
vročena odločba; če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal
pooblaščenec ali če pravdno nesposobne stranke ni zasto-
pal zakoniti zastopnik ali če stranke ni zastopal pooblašče-
nec v skladu s tem zakonom, od dneva, ko je bila odločba
vročena stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku
oziroma pooblaščencu; če zakoniti zastopnik oziroma poob-
laščenec ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za
posamezna pravdna dejanja, pa od dneva, ko je stranka
zvedela za ta razlog;

4. v primerih iz 5. do 7. točke 394. člena tega zakona
od dneva, ko je stranka zvedela za pravnomočno sodbo v
kazenskem postopku, če se kazenski postopek ne more
izvesti, pa od dneva, ko je zvedela za ustavitev ali za okolišči-
ne, zaradi katerih se postopek ne more uvesti;

5. v primerih iz 8. in 9. točke 394. člena tega zakona
od dneva, ko je stranka mogla uporabiti pravnomočno od-
ločbo, ki je razlog za obnovo postopka;

6. v primeru iz 10. točke 394. člena tega zakona od
dneva, ko je stranka mogla navesti sodišču nova dejstva
oziroma nova dokazila.

Če bi začel teči rok iz prvega odstavka tega člena,
preden bi odločba postala pravnomočna, se šteje ta rok od
pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo
pravno sredstvo, sicer pa od vročitve pravnomočne odločbe
višjega sodišča.

Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba
pravnomočna, se obnova postopka ne more več predlagati,
razen če se zahteva obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in
4. točki 394. člena tega zakona.

397. člen
Predlog za obnovo postopka se poda vselej pri sodi-

šču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.
V predlogu je treba zlasti navesti: zakoniti razlog, na

podlagi katerega se zahteva obnova, okoliščine, iz katerih
izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze, s
katerimi se podpirajo navedbe predlagatelja.

398. člen
Prepozen (396. člen), nepopoln (drugi odstavek 397.

člena) ali nedovoljen (395. člen) predlog za obnovo postop-
ka zavrže s sklepom predsednik senata brez naroka.

Če predsednik senata ne zavrže predloga, vroči izvod
predloga nasprotni stranki po določbah 142. člena tega
zakona; ta ima pravico v petnajstih dneh nanj odgovoriti. Ko
prispe k sodišču odgovor na predlog ali ko poteče rok za
odgovor, določi predsednik senata narok za obravnavanje
predloga.

Če se zahteva obnova postopka iz razloga, ki je nave-
den v 10. točki 394. člena tega zakona, lahko predsednik
senata združi obravnavanje predloga za obnovo postopka z
obravnavanjem glavne stvari.

399. člen
Narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka

se opravi pred predsednikom senata sodišča prve stopnje,
razen če je obravnavanje predloga združeno z obravnava-
njem glavne stvari.

400. člen
Po naroku za obravnavanje predloga izda predsednik

senata sodišča prve stopnje odločbo o predlogu, razen če
se nanaša razlog za obnovo postopka izključno le na posto-
pek pred višjim sodiščem (401. člen).

V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se
izreče, da se razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem
postopku.

Predsednik senata določi glavno obravnavo šele po
pravnomočnosti sklepa, s katerim se dovoljuje obnova po-
stopka, lahko pa odloči v tem sklepu, da se takoj začne z
obravnavanjem glavne stvari. Na prvem naroku nove glavne
obravnave lahko navajajo stranke nova dejstva in predložijo
nove dokaze.

Zoper sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, ni
posebne pritožbe, če je predsednik senata odločil, da se
takoj začne obravnavanje glavne stvari.

Če je predsednik senata dovolil obnovo postopka in
odločil, da se takoj obravnava glavna stvar, ali če se predlog
za obnovo postopka obravnava skupaj z glavno stvarjo, se
vzame sklep, s katerim se dovoljuje obnova postopka in
razveljavlja odločba, izdana v prejšnjem postopku, v odloč-
bo o glavni stvari.

401. člen
Če se nanaša razlog za obnovo postopka edinole na

postopek pred višjim sodiščem, pošlje predsednik senata
sodišča prve stopnje po naroku za obravnavanje predloga
za obnovo postopka zadevo temu višjemu sodišču, da izda
odločbo.

Ko prispe zadeva k višjemu sodišču, ravna predsednik
senata po določbah 346. člena tega zakona.

O predlogu za obnovo postopka odloči senat višjega
sodišča brez obravnave.

Če senat višjega sodišča spozna, da je predlog za
obnovo postopka utemeljen in da ni potrebna nova glavna
obravnava, razveljavi svojo odločbo in morebitno odločbo
višjega sodišča ter izda novo odločbo o glavni stvari.

5. Razmerje med predlogom za obnovo postopka in
drugimi izrednimi pravnimi sredstvi

402. člen
Če vloži stranka v roku za vložitev revizije predlog za

obnovo postopka samo iz razlogov, iz katerih je mogoče
vložiti tudi revizijo, se šteje, da je stranka vložila revizijo.
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Če vloži stranka revizijo zaradi kakšnega razloga iz
12. točke drugega odstavka 339. člena tega zakona, soča-
sno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka zaradi
katerega koli razloga iz 394. člena tega zakona, sodišče
prekine postopek s predlogom za obnovo postopka, dokler
ni končan postopek z revizijo.

Če vloži stranka revizijo iz katerega koli razloga, razen
zaradi kakšnega razloga iz 12. točke drugega odstavka 339.
člena tega zakona, sočasno ali pozneje pa vloži predlog za
obnovo postopka zaradi kakšnega razloga iz 5., 6. ali 7.
točke 394. člena tega zakona, ki se opira na pravnomočno
sodbo, izdano v kazenskem postopku, sodišče prekine po-
stopek z revizijo, dokler ni končan postopek s predlogom za
obnovo postopka.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka revizijo,
sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka,
sodišče odloči, kateri postopek bo nadaljevalo, katerega pa
prekinilo; pri tem upošteva vse okoliščine, zlasti pa razloge,
zaradi katerih sta bili vloženi obe pravni sredstvi, in dokaze,
ki sta jih predložili stranki.

403. člen
Določbe prvega in tretjega odstavka 402. člena tega

zakona veljajo tudi, kadar je stranka najprej vložila predlog
za obnovo postopka, nato pa revizijo.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka predlog
za obnovo postopka, nato pa revizijo, sodišče praviloma
prekine postopek z revizijo, dokler ni končan postopek s
predlogom za obnovo postopka, razen če spozna, da so
podani resni razlogi, da ravna drugače.

404. člen
Sklep iz 402. člena zakona izda predsednik senata

sodišča prve stopnje, če prispe predlog za obnovo postop-
ka k sodišču prve stopnje, še preden je zadeva v zvezi z
revizijo poslana revizijskemu sodišču. Če prispe predlog za
obnovo postopka potem, ko je v zvezi z revizijo zadeva že
poslana revizijskemu sodišču, izda sklep iz 402. člena tega
zakona senat revizijskega sodišča.

Sklep iz 403. člena tega zakona izda predsednik senata
sodišča prve stopnje, razen če je zadeva v zvezi s predlogom
za obnovo postopka takrat, ko prispe revizija k sodišču prve
stopnje, že poslana v odločitev višjemu sodišču (prvi odstavek
401. člena); v tem primeru izda sklep senat višjega sodišča.

Zoper sklep sodišča iz prvega in drugega odstavka
tega člena ni pritožbe.

405. člen
Določbe 402., 403. in 404. člena tega zakona veljajo

smiselno tudi, kadar vloži državno tožilstvo zahtevo za var-
stvo zakonitosti, stranka pa pred tem, sočasno ali za tem
predlog za obnovo postopka.

Tretji del
POSEBNI POSTOPKI

Sedemindvajseto poglavje
POSTOPEK V ZAKONSKIH SPORIH TER SPORIH IZ

RAZMERIJ MED STARŠI IN OTROKI

1. Skupne določbe

406. člen
Zakonski spori so spori o razvezi ali razveljavitvi zakon-

ske zveze.

Spori iz razmerij med starši in otroki so spori o ugotovi-
tvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva ter spori o var-
stvu, vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok in polnoletnih
oseb, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica (v na-
daljnjem besedilu: otrok), ne glede na to, ali se rešujejo
samostojno ali skupaj z zakonskimi spori oziroma spori o
ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva.

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za posto-
pek v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in
otroki druge določbe tega zakona.

407. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in

otroki je javnost izključena.

408. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in

otroki mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je
potrebno, da se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih
oseb, ki niso sposobne skrbeti za svoje pravice in interese.

V sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok senat ni
vezan na postavljene zahtevke, kadar tako določa zakon, pa
lahko o tem odloči tudi brez postavljenega zahtevka.

Zaradi varstva oseb iz prvega odstavka tega člena lah-
ko senat ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale,
ter zbere podatke, potrebne za odločitev. Osebe in organi-
zacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, so
sodišču dolžne dati zahtevane podatke tudi proti volji osebe,
na katero se ti podatki nanašajo.

409. člen
Otroku, ki je dopolnil petnajst let in je sposoben razu-

meti pomen in pravne posledice svojih dejanj, mora sodišče
omogočiti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja
procesna dejanja.

Zakoniti zastopnik otroka iz prvega odstavka sme oprav-
ljati dejanja v postopku le, dokler otrok ne izjavi, da sam
prevzema pravdo.

Otroka, ki še ni star 15 let oziroma za katerega sodišče
presodi, da ni sposoben razumeti pomena in pravnih posle-
dic svojih dejanj, zastopa zakoniti zastopnik.

Če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopni-
ka nasprotujejo, postavi sodišče otroku posebnega zastop-
nika. Tako ravna sodišče tudi v drugih primerih, če glede na
okoliščine primera presodi, da je to potrebno zaradi varstva
otrokovih koristi.

410. člen
Kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok, mora

otroka, ki je že dopolnil deset let in je sposoben razumeti
pomen postopka in posledice odločitve, na primeren način
obvestiti o uvedbi postopka in o njegovi pravici, da izrazi
svoje mnenje. Glede na starost otroka in druge okoliščine
sodnik otroka povabi na neformalen razgovor na sodišču ali
zunaj sodišča s posredovanjem centra za socialno delo ali
šolskega svetovalnega delavca. Ob razgovoru je lahko nav-
zoča oseba, ki jo otrok sam izbere.

O razgovoru sestavi sodnik zapisnik, lahko pa tudi od-
loči, da se razgovor zvočno snema. Zaradi varstva koristi
otroka lahko sodišče odloči, da se staršem ne dovoli vpo-
gled v zapisnik oziroma poslušanje posnetka.

Otroku, ki je že dopolnil petnajst let in je v postopku
izrazil svoje mnenje, sodišče vroči odločbo, proti kateri ima
pravico vložiti pritožbo.

411. člen
Med postopkom v zakonskih sporih in postopkom iz raz-

merij med starši in otroki lahko izda senat na predlog stranke ali
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po uradni dolžnosti začasne odredbe o varstvu in preživljanju
skupnih otrok kot tudi začasne odredbe, s katerimi enemu ali
obema od staršev prepove pravico do osebnih stikov.

V zakonskem sporu izda senat na predlog zakonca tudi
začasno odredbo o njegovem preživljanju in o izselitvi dru-
gega zakonca iz skupnega stanovanja, če je to potrebno, da
se prepreči nasilje.

Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka
tega člena ne zadrži njegove izvršitve.

412. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij

med starši in otroki se ne uporabljajo določbe o sodbi na
podlagi pripoznave, sodbi na podlagi odpovedi in zamudni
sodbi ter določbe o sodni poravnavi.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
stranke sklenejo sodno poravnavo glede varstva, vzgoje in
preživljanja otrok, vendar senat ne dovoli poravnave, če
ugotovi, da ni v skladu z interesi otroka.

413. člen
V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij

med starši in otroki odloči senat o stroških postopka po
prostem preudarku.

414. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij

med starši in otroki lahko stranke navajajo nova dejstva in
predlagajo nove dokaze do konca glavne obravnave ne gle-
de na določbo 286. člena tega zakona in v pritožbi ne glede
na določbo 337. člena tega zakona.

2. Postopek v zakonskih sporih

415. člen
Postopek v zakonskih sporih se začne s tožbo.
Pod pogoji, določenimi z zakonom, se postopek za

razvezo zakonske zveze začne tudi na podlagi predloga
obeh zakoncev za sporazumno razvezo.

Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno
razvezo zakonske zveze, eden od zakoncev med postop-
kom odstopi od tega predloga, senat ustavi postopek.

416. člen
Sodišče pošlje predlog za sporazumno razvezo oziro-

ma tožbo za razvezo zakonske zveze, še preden jo vroči
tožencu, organu, pristojnemu za socialne zadeve, da ta
opravi svetovalni razgovor v skladu z zakonom, razen v na-
slednjih primerih:

1. če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposo-
ben za razsojanje;

2. če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini;
3. če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je

en zakonec pogrešan;
4. če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih

otrok, nad katerimi imata roditeljsko pravico.
Če organ, pristojen za socialne zadeve, obvesti sodišče,

da zakonec, ki je vložil tožbo za razvezo zakonske zveze,
oziroma oba zakonca, ki sta vložila predlog za sporazumno
razvezo, ni prišel oziroma nista prišla na svetovalni razgovor,
se šteje, da je tožba oziroma predlog umaknjen; sicer pa
sodišče nadaljuje postopek, ko dobi poročilo organa, pristoj-
nega za socialne zadeve, o svetovalnem razgovoru.

417. člen
Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko tožnik umakne

brez privolitve toženca do konca glavne obravnave, z njego-
vo privolitvijo pa, dokler postopek ni pravnomočno končan.

Predlog za sporazumno razvezo lahko zakonca umak-
neta, dokler postopek ni pravnomočno končan.

418. člen
Če tožnik po vložitvi tožbe umre, lahko njegovi dediči v

šestih mesecih nadaljujejo začeti postopek z zahtevkom, naj
sodišče ugotovi, da je bila tožba za razvezo oziroma razvelja-
vitev zakonske zveze utemeljena.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno upo-
rablja tudi tedaj, kadar je umrli zakonec vložil predlog za
sporazumno razvezo zakonske zveze.

419. člen
Sodba, s katero se zakonska zveza razveže na podlagi

predloga zakoncev za sporazumno razvezo, se lahko izpod-
bija samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postop-
ka, zaradi tega, ker je stranka pristala na vložitev predloga v
zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače, ter v primeru, ko niso
bili izpolnjeni zakonski pogoji za razvezo zakonske zveze na
podlagi predloga za sporazumno razvezo.

420. člen
V zakonskih sporih ni dovoljena revizija.
Pravnomočna odločba, s katero se zakonska zveza

razveže ali razveljavi, se ne more razveljaviti ali spremeniti na
podlagi zahteve za varstvo zakonitosti ali predloga za obno-
vo postopka ne glede na to, ali je katera od strank sklenila
novo zakonsko zvezo.

421. člen
V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi

predloga za sporazumno razvezo, vnese senat tudi spora-
zum zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok.

Če senat zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske
zveze ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skup-
nih otrok. O tem odloči senat tudi, če ni bil postavljen
ustrezen zahtevek, če je bil postavljen, pa nanj ni vezan.

O preživljanju zakonca odloči senat samo na njegovo
zahtevo.

Senat izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa,
pristojnega za socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in
vzgoji otroka, če to zahtevajo spremenjene razmere in kori-
sti otroka.

3. Postopek o sporih za ugotovitev in spodbijanje
očetovstva ali materinstva

422. člen
V sodbi, s katero zahtevku za ugotovitev očetovstva

ugodi, odloči senat tudi o preživljanju otroka. Če senat ugo-
tovi, da je to glede na okoliščine potrebno, lahko o tem
odloči tudi brez ustreznega zahtevka, če je ta postavljen, pa
nanj ni vezan.

423. člen
V sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju materinstva se

smiselno uporabljajo določbe o ugotovitvi ali izpodbijanju
očetovstva.

Osemindvajseto poglavje
POSTOPEK V PRAVDAH ZARADI MOTENJA POSESTI

424. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v prav-

dah zaradi motenja posesti druge določbe tega zakona.
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425. člen
V pravdah zaradi motenja posesti mora sodišče pri dolo-

čanju rokov in narokov vselej posebno paziti na to, da je treba
zadevo po naravi vsakega posameznega primera hitro rešiti.

426. člen
Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji

samo na ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega po-
sestnega stanja in nastalega motenja. Izključeno je odloča-
nje o pravici do posesti, o pravni podlagi, poštenosti ali
nepoštenosti posesti ali odškodninskih zahtevkih.

427. člen
Med postopkom lahko izda sodišče na predlog stranke

tudi brez zaslišanja nasprotne stranke začasne odredbe, ki se
uporabljajo v izvršilnem postopku, da se odvrne preteča ne-
varnost protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali odvrne
nenadomestljiva škoda. Zoper tak sklep ni posebne pritožbe.

428. člen
Rok za izpolnitev obveznosti, ki se naložijo stranki,

določi sodišče glede na okoliščine posameznega primera.
Rok za odgovor na tožbo in rok za pritožbo je osem dni.
Iz tehtnih razlogov lahko sodišče odloči, da pritožba ne

zadrži izvršitve sklepa.
Zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni

revizije.

429. člen
Tožeča stranka izgubi pravico zahtevati v izvršilnem

postopku izvršitev sklepa, s katerim je toženi stranki po tožbi
zaradi motenja posesti naloženo kakšno dejanje, če ni zah-
tevala prisilne izvršitve v tridesetih dneh po izteku roka, ki je
bil v sklepu določen zato, da ga opravi.

430. člen
Obnova pravnomočno končanega postopka zaradi mo-

tenja posesti je dovoljena samo iz razlogov, ki so določeni v
2. in 4. točki 394. člena tega zakona, in sicer v tridesetih
dneh od pravnomočnosti sklepa o motenju posesti.

Devetindvajseto poglavje
IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA

431. člen
Kadar se tožbeni zahtevek nanaša na zapadlo denarno

terjatev in je ta terjatev dokazana z verodostojno listino, ki je
priložena tožbi v izvirniku ali overjenem prepisu, izda sodišče
toženi stranki nalog, naj izpolni tožbeni zahtevek (plačilni nalog).

Za verodostojne listine veljajo zlasti:
1. javne listine;
2. zasebne listine, na katerih je podpis zavezanca ove-

ril organ, ki je pristojen za overitve;
3. menice in čeki s protestom in povratnimi računi, če

so ti potrebni za nastanek zahtevka;
4. izpiski iz overjenih poslovnih knjig;
5. fakture;
6. listine, ki imajo po posebnih predpisih pomen javnih

listin.
Plačilni nalog izda sodišče tudi tedaj, kadar tožnik v

tožbi tega ni predlagal, pa so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo
plačilnega naloga.

432. člen
Kadar se tožbeni zahtevek nanaša na zapadlo denarno

terjatev, ki ne presega 200.000 tolarjev, izda sodišče plačil-

ni nalog zoper toženo stranko, čeprav tožbi niso priložene
verodostojne listine, so pa v njej navedeni podlaga in višina
dolga ter dokazi, s katerimi se lahko ugotovi resničnost
tožbenih navedb.

Plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena se sme
izdati samo zoper glavnega dolžnika.

433. člen
Plačilni nalog izda strokovni sodelavec brez naroka.
V plačilnem nalogu izreče sodišče, da je tožena stran-

ka dolžna v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v
treh dneh po prejemu plačilnega naloga izpolniti tožbeni
zahtevek skupaj s stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v
istem roku ugovarjati zoper plačilni nalog. V plačilnem nalo-
gu opozori sodišče toženca, da bo prepozno vložene ugo-
vore zavrglo.

Plačilni nalog se vroči obema strankama.
Toženi stranki se skupaj s plačilnim nalogom vroči tudi

izvod tožbe s prilogami.

434. člen
Če sodišče ne ugodi predlogu za izdajo plačilnega

naloga, nadaljuje postopek s tožbo.
Zoper sklep, s katerim sodišče ne ugodi predlogu za

izdajo plačilnega naloga, ni pritožbe.

435. člen
Plačilni nalog sme izpodbijati tožena stranka samo z

ugovorom. Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odloč-
be o stroških, se sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo
zoper sklep.

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom,
postane plačilni nalog pravnomočen.

436. člen
Predsednik senata zavrže prepozne, nepopolne ali ne-

dovoljene ugovore brez naroka.
Na prvem naroku za glavno obravnavo lahko navajajo

stranke nova dejstva in predložijo nove dokaze, tožena stran-
ka pa lahko uveljavlja tudi nove ugovore glede izpodbijanega
dela plačilnega naloga.

V odločbi o glavni stvari odloči sodišče, ali ostane
plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali pa se razveljavi.

437. člen
Če tožena stranka ugovarja, da ni bilo zakonskih pogo-

jev za izdajo plačilnega naloga (431. in 432. člen) ali da so
ovire za nadaljnji postopek, odloči sodišče najprej o takem
ugovoru. Če spozna, da je ugovor utemeljen, razveljavi s
sklepom plačilni nalog in začne po pravnomočnosti sklepa z
obravnavanjem glavne stvari, če je treba, da se opravi obrav-
nava.

Če sodišče ne ugodi takemu ugovoru, preide na obrav-
navanje glavne stvari, sklep pa se vzame v odločbo o glavni
stvari.

Če sodišče na ugovor, da tožbeni zahtevek ni zapadel,
spozna, da je ta zapadel po izdaji plačilnega naloga, toda
pred koncem glavne obravnave, razveljavi s sodbo plačilni
nalog in odloči o tožbenem zahtevku (prvi odstavek 311.
člena).

438. člen
Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče, da ni

krajevno pristojno, najpozneje do izdaje plačilnega naloga.
Tožena stranka lahko poda ugovor krajevne nepristoj-

nosti samo v ugovoru zoper plačilni nalog.



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 15. 4. 1999 / Stran 2869

439. člen
Če se sodišče po izdaji plačilnega naloga izreče za stvar-

no nepristojno, razveljavi plačilni nalog in odstopi po pravno-
močnosti sklepa o nepristojnosti zadevo pristojnemu sodišču.

Če sodišče po izdaji plačilnega naloga ugotovi, da je
krajevno nepristojno, ne razveljavi plačilnega naloga, tem-
več odstopi po pravnomočnosti sklepa, s katerim se je
izreklo za nepristojno, zadevo pristojnemu sodišču.

440. člen
Kadar izda sodišče v primerih, ki so določeni v tem zako-

nu, sklep, s katerim zavrže tožbo, razveljavi tudi plačilni nalog.

441. člen
Tožeča stranka sme umakniti tožbo brez privolitve tože-

ne stranke samo do vložitve ugovora. Če se tožba umakne,
razveljavi sodišče s sklepom plačilni nalog.

Če tožena stranka do konca glavne obravnave umakne
vse svoje ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi.

Trideseto poglavje
POSTOPEK V SPORIH MAJHNE VREDNOSTI

442. člen
Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v postop-

ku v sporih majhne vrednosti druge določbe tega zakona.

443. člen
Spori majhne vrednosti so po določbah tega poglavja

spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno
terjatev, ki ne presega 200.000 tolarjev.

Kot spori majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tože-
ča stranka pa je v tožbi navedla, da je pripravljena namesto
izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki
ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (prvi od-
stavek 44. člena).

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč
izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča
stranka navedla v tožbi, ne presega zneska iz prvega odstav-
ka tega člena (drugi odstavek 44. člena).

444. člen
Za spore majhne vrednosti se v smislu tega poglavja ne

štejejo spori o nepremičninah, spori iz avtorske pravice,
spori, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izumov in znakov
razlikovanja in pravico do uporabe firme, spori v zvezi z
varstvom konkurence ter spori zaradi motenja posesti.

445. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi tudi na

ugovor zoper plačilni nalog, če vrednost prerekanega dela
plačilnega naloga ne presega 200.000 tolarjev.

446. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred

okrajnim sodiščem, če ni v tem zakonu drugače določeno.

447. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena poseb-

na pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek končan.
Druge sklepe, zoper katere je po tem zakonu dovolje-

na pritožba, je mogoče izpodbijati samo s pritožbo zoper
odločbo, s katero je končan postopek.

Sklepi iz drugega odstavka tega člena se ne vročajo
strankam, temveč se razglasijo na naroku in vzamejo v pisni
odpravek odločbe.

448. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti obsega zapisnik

o glavni obravnavi poleg podatkov iz prvega odstavka 123.
člena tega zakona:

1. izjave strank, ki so bistvenega pomena, zlasti tiste, s
katerimi stranka v celoti ali delno pripozna tožbeni zahtevek,
se odpove tožbenemu zahtevku ali pritožbi ali spremeni ali
umakne tožbo;

2. bistveno vsebino izvedenih dokazov;
3. odločbe, zoper katere je dovoljena pritožba in ki so

bile razglašene na glavni obravnavi;
4. ali so bile stranke navzoče pri razglasitvi sodbe, in če so

bile, da so bile poučene, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo.

449. člen
Če tožeča stranka spremeni tožbeni zahtevek tako, da

vrednost spornega predmeta presega 200.000 tolarjev, se po-
stopek dokonča po določbah tega zakona o rednem postopku.

Če tožeča stranka pred koncem glavne obravnave, ki
teče po določbah tega zakona o rednem postopku, zmanjša
tožbeni zahtevek, tako da ne presega 200.000 tolarjev, se
postopek nadaljuje po določbah tega zakona o postopku v
sporih majhne vrednosti.

450. člen
Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi

pisno izvedenih pravdnih dejanj.
V postopku v sporih majhne vrednosti ni mirovanja

postopka.

451. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti mora tožeča

stranka navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze v tožbi,
tožena stranka pa v odgovoru na tožbo.

452. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti lahko vsaka stran-

ka vloži eno pripravljalno vlogo.
Tožeča stranka lahko v 8 dneh po prejemu odgovora

na tožbo vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na naved-
be v odgovoru na tožbo.

Tožena stranka lahko v 8 dneh po prejemu pripravljalne
vloge tožeče stranke vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgo-
vori na navedbe tožeče stranke v njeni pripravljalni vlogi.

453. člen
Dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso

navedene v prejšnjem členu, se ne upoštevajo.

454. člen
Če sodišče po prejemu odgovora na tožbo oziroma po

prejemu pripravljalnih vlog ugotovi, da med strankami ni
sporno dejansko stanje in da ni drugih ovir za izdajo odloč-
be, brez razpisa naroka izda odločbo o sporu.

455. člen
Če sodišče razpiše glavno obravnavo in tožeča stranka

ne pride na narok, čeprav je bila v redu povabljena, izda
sodišče sodbo zaradi odpovedi.

456. člen
V vabilu na glavno obravnavo mora biti med drugim

navedeno, da se bo štelo, da se je tožeča stranka, ki ne
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pride na prvi narok za glavno obravnavo, odpovedala tožbe-
nemu zahtevku, da se v postopku v sporih majhne vrednosti
ne uporabljajo določbe o mirovanju postopka, da morajo
stranke v tem postopku navesti vsa dejstva in dokaze v
vlogah iz 451. člena tega zakona kot tudi da se sme odloč-
ba izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdne-
ga postopka in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

457. člen
Sodba v postopku v sporih majhne vrednosti se razgla-

si takoj po koncu glavne obravnave.
Ob razglasitvi sodbe mora sodišče poučiti navzoče

stranke, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo.
Pisna sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev. Obraz-

ložitev sodbe obsega samo kratek povzetek dejanskih ugotovi-
tev, navedbo določb procesnega in materialnega prava, na
podlagi katerih je bilo odločeno (tretji odstavek 324. člena).

458. člen
Sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v

sporih majhne vrednosti, se smeta izpodbijati samo zaradi
bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega od-
stavka 339. člena tega zakona in zaradi zmotne uporabe
materialnega prava.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
senat sodišča druge stopnje razveljavi sodbo oziroma sklep
sodišča prve stopnje in zadevo vrne sodišču prve stopnje v
novo sojenje, če ugotovi, da je zaradi zmotne uporabe mate-
rialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. V
novem sojenju ne velja določba drugega odstavka 362.
člena tega zakona.

Zoper sodbo prve stopnje oziroma sklep iz prvega od-
stavka tega člena se lahko stranke pritožijo v osmih dneh.

Rok za pritožbo se šteje od dneva, ko sta bila sodba
oziroma sklep razglašena; če je bila sodba oziroma če je bil
sklep vročen stranki, se šteje rok od dneva vročitve.

V postopku v sporih majhne vrednosti znaša rok iz
drugega odstavka 313. člena in prvega odstavka 325. čle-
na tega zakona osem dni.

V sporih majhne vrednosti obnova postopka ni dovolje-
na v primeru iz 10. točke 394. člena tega zakona.

Enaintrideseto poglavje
POSTOPEK PRED ARBITRAŽAMI

459. člen
V tem poglavju je urejen postopek pred arbitražami, ki

imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen če iz določb druge-
ga zakona ali mednarodne pogodbe izhaja, da se določena
arbitraža, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, šteje za tujo
arbitražo.

460. člen
Za spore o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo,

lahko stranke s pogodbo določijo pristojnost domače arbi-
traže.

V sporih, v katerih je vsaj ena od strank fizična oseba s
stalnim prebivališčem v tujini oziroma pravna oseba s sede-
žem v tujini, se lahko stranke dogovorijo tudi za pristojnost
tuje arbitraže, če za te spore ni določena izključna pristoj-
nost sodišča Republike Slovenije.

461. člen
Pogodba o arbitraži se lahko sklene tako glede določe-

nega spora kakor tudi glede bodočih sporov, ki utegnejo
nastati iz določenega pravnega razmerja.

Pogodba o arbitraži je veljavna le tedaj, če je sklenjena
pisno.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pisno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo pisem, telegramov, teleksov ali drugih
telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo pisni dokaz o
sklenjeni pogodbi.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pisno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo tožbe, v kateri tožeča stranka navaja
omenjeno pogodbo, in odgovora na tožbo, v katerem tože-
na stranka tega ne izpodbija.

462. člen
Pogodba o arbitraži je veljavno sklenjena tudi tedaj, če

je določba o pristojnosti arbitraže vključena v splošne pogo-
je za sklenitev pravnega posla.

463. člen
Število arbitrov mora biti liho.
Če stranki v pogodbi nista določili števila arbitrov, imenuje

vsaka stranka enega arbitra, ta dva pa izvolita predsednika.

464. člen
Če sta se stranki s pogodbo dogovorili, naj bo za odloči-

tev o določenem sporu pristojna arbitraža, se sodišče, pri
katerem je bila vložena tožba v istem sporu med istima stran-
kama, na ugovor tožene stranke izreče za nepristojno, razve-
ljavi v postopku opravljena dejanja in zavrže tožbo.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena mora podati to-
žena stranka najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega
ni bilo, pa na glavni obravnavi, preden se spusti v obravnava-
nje glavne stvari.

465. člen
Stranko, ki je po pogodbi o arbitraži dolžna imenovati

arbitra, lahko nasprotna stranka pozove, da ga imenuje v
petnajstih dneh in da jo o tem obvesti.

Poziv v smislu prvega odstavka tega člena je veljaven le
tedaj, če je stranka, ki ga pošilja, imenovala svojega arbitra
in o tem obvestila nasprotno stranko.

Če naj po pogodbi o arbitraži imenuje arbitra kdo drug,
lahko vsaka stranka pošlje temu poziv iz drugega odstavka
tega člena.

Tisti, ki je pozvan, naj imenuje arbitra, je vezan na
izvršeno imenovanje, takoj ko je to sporočeno nasprotniku
oziroma eni od strank.

466. člen
Če arbiter ni pravočasno imenovan, pa ne izhaja iz po-

godbe kaj drugega, ga na predlog stranke imenuje sodišče.
Če se arbitra ne moreta zediniti o izvolitvi predsednika,

pa ne izhaja iz pogodbe kaj drugega, imenuje predsednika
na predlog katerega od arbitrov ali stranke sodišče.

Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je
pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je sedež
arbitraže.

Zoper sklep sodišča ni pritožbe.
Stranka, ki ne želi uporabiti pravice iz prvega ali druge-

ga odstavka tega člena, lahko zahteva s tožbo, naj sodišče,
ki je pristojno za imenovanje, izreče, da je pogodba o arbi-
traži nehala veljati.

467. člen
Poleg primera iz 466. člena tega zakona lahko zahteva

vsaka stranka s tožbo, naj sodišče izreče, da je pogodba o
arbitraži nehala veljati:

1. če se stranki v tridesetih dneh od prvega poziva za
imenovanje arbitra ne moreta zediniti o arbitru, ki bi ga
morali skupno imenovati;
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2. če tisti, ki je v sami pogodbi o arbitraži imenovan za
arbitra, noče ali ne more prevzeti te dolžnosti.

O zahtevi odloča sodišče, ki je določeno v tretjem
odstavku 466. člena tega zakona.

Na narok za obravnavanje zahteve povabi sodišče stran-
ke; sodišče pa lahko izda odločbo tudi tedaj, če v redu
povabljene stranke ne pridejo.

468. člen
Arbiter se mora sam izločiti, če so podani razlogi za

izločitev iz 70. člena tega zakona. Iz istih razlogov lahko
zahtevata izločitev arbitra tudi stranki.

Stranka, ki je sama ali skupaj z nasprotno stranko
imenovala arbitra, sme zahtevati njegovo izločitev samo te-
daj, če je razlog za izločitev nastal ali je stranka zanj zvedela
šele, ko je bil arbiter že imenovan.

Če se stranki nista drugače sporazumeli, odloča o
izločitvi sodišče, določeno v tretjem odstavku 466. člena
tega zakona.

469. člen
Če se stranki nista drugače sporazumeli, lahko arbi-

tri vodijo postopek pred arbitražo, tako kot štejejo za
primerno.

Arbitri morajo obravnavati obe stranki enako in jima dati
v vseh fazah postopka vse možnosti, da navajata svoja stali-
šča in se izjavita o navedbah nasprotne stranke.

470. člen
Zoper priče, stranke in druge osebe, ki sodelujejo v

postopku, arbitraža ne more uporabiti prisilnih sredstev in
ne izrekati kazni.

Arbitraža lahko zahteva od sodišča, ki je krajevno pri-
stojno za pravno pomoč (174. člen), naj izvede posamezne
dokaze, ki jih sama ne more izvesti. Glede postopka za
izvedbo dokazov veljajo določbe tega zakona o izvajanju
dokazov pred zaprošenim sodnikom.

471. člen
Arbitraža lahko razsodi po pravičnosti le, če sta jo

stranki za to pooblastili.

472. člen
Kadar sestavlja arbitražo več kot en arbiter, se izda

arbitražna odločba z večino glasov, če ni v pogodbi o arbi-
traži drugače določeno.

Če se ne more doseči potrebna večina glasov, mora
arbitraža o tem obvestiti stranke.

Če se za primer iz drugega odstavka tega člena stranke
niso drugače sporazumele, lahko zahteva vsaka od njih s
tožbo, naj sodišče, določeno v tretjem odstavku 466. člena
tega zakona, izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.

473. člen
Arbitražna odločba mora biti obrazložena, razen če sta

se stranki drugače dogovorili.
Izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise podpišejo vsi

arbitri. Arbitražna odločba velja tudi tedaj, kadar je kakšen
arbiter noče podpisati, če jo je podpisala večina arbitrov in
je na odločbi ugotovila, da je arbiter odrekel podpis.

Strankam se vročijo prepisi arbitražne odločbe po so-
dišču, določenem v tretjem odstavku 466. člena tega zako-
na. Stalne arbitraže vročajo svoje odločbe same.

474. člen
Izvirnik arbitražne odločbe in potrdila o vročitvi se hra-

nijo pri sodišču, določenem v tretjem odstavku 466. člena

tega zakona; če je izdala arbitražno odločbo stalna arbitra-
ža, pa pri tej arbitraži.

475. člen
Arbitražna odločba ima nasproti strankam moč pravno-

močne sodbe, če ni v pogodbi dogovorjeno, da se lahko
izpodbija pred arbitražo višje stopnje.

Na zahtevo stranke potrdi sodišče, določeno v tretjem
odstavku 466. člena tega zakona, na prepisu arbitražne odloč-
be, da je ta pravnomočna in izvršljiva. Stalne arbitraže potrjujejo
pravnomočnost in izvršljivost na svojih odločbah same.

476. člen
Arbitražna odločba se lahko na tožbo stranke izreče za

neveljavno.
Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, določeno v

tretjem odstavku 466. člena tega zakona.

477. člen
Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:
1. če sploh ni bila sklenjena pogodba o arbitraži ali če

ta pogodba ni bila veljavna (členi 460 do 462);
2. če je bila glede sestave arbitraže ali glede sprejema

odločbe prekršena kakšna določba tega zakona ali pogod-
be o arbitraži;

3. če je pri izdaji arbitražne odločbe sodeloval arbiter,
ki bi moral biti po zakonu izločen oziroma ki je bil s sklepom
sodišča izločen (468. člen);

4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja
pred arbitražo;

5. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec
nekdo, ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je
pravna oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen
zastopati, ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal
zakoniti zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebne-
ga dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja ali
če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja poz-
neje odobrena;

6. če arbitražna odločba ni obrazložena v smislu prve-
ga odstavka 473. člena tega zakona ali če izvirnik in prepisi
arbitražne odločbe niso podpisani tako, kot je to določeno v
drugem odstavku 473. člena tega zakona;

7. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
8. če je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s

seboj v nasprotju;
9. če je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom

Republike Slovenije;
10. če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je

prišlo do arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče
ali izvedenca, arbitra, stranke, njenega zakonitega zastopni-
ka ali pooblaščenca ali drugega udeleženca v postopku, ali
če se arbitražna odločba opira na ponarejeno listino ali na
listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina.

478. člen
Tožba, da se arbitražna odločba izreče za neveljavno,

se lahko vloži pri pristojnem sodišču v tridesetih dneh. Če
se zahteva razveljavitev iz kakšnega od razlogov, ki so
navedeni v 1. do 9. točki 477. člena tega zakona, se šteje
ta rok od dneva, ko je bila razsodba vročena stranki, če je
stranka za razlog zvedela pozneje, pa od dneva, ko je zanj
zvedela. Če se zahteva razveljavitev iz razloga po 10. točki
477. člena tega zakona, pa teče ta rok od dneva, ko je
stranka dobila možnost uporabiti pravnomočno sodbo pri-
stojnega sodišča.
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Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe
se ne more več zahtevati njena razveljavitev.

479. člen
Stranke se ne morejo sporazumno odpovedati uporabi

določb prvega in drugega odstavka 468. člena, drugega
odstavka 469. člena in 476. do 478. člena tega zakona.

Dvaintrideseto poglavje
POSTOPEK V GOSPODARSKIH SPORIH

Uporaba

480. člen
V postopku v gospodarskih sporih veljajo določbe tega

zakona, če ni v določbah tega poglavja drugače določeno.

481. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo:
1. v sporih, v katerih je vsaka od strank katera od

navedenih oseb: gospodarska družba, zavod (vključno javni
zavod), zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost;

2. v sporih iz medsebojnih pravnih razmerij samostojnih
podjetnikov posameznikov, izvirajočih iz njihove pridobitne de-
javnosti, in v sporih iz pravnih razmerij, ki so nastala med
samostojnimi podjetniki posamezniki v zvezi z opravljanjem
njihove pridobitne dejavnosti in osebami iz 1. točke tega člena.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
pravila postopka v gospodarskih sporih ne uporabljajo v
sporih o stvarnih pravicah na nepremičninah in premičninah
in v sporih zaradi motenja posesti.

482. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami ter

družbami in člani organov upravljanja družb, za katere je
treba uporabiti pravo gospodarskih družb;

2. v sporih med ustanovitelji zavodov (vključno javnih
zavodov), izvirajočih iz njihovih medsebojnih pravnih razme-
rij v zvezi z ustanovitvijo, statusnimi spremembami ali likvida-
cijo zavodov;

3. v sporih med zadružniki, zadrugami in zadružniki ter
zadrugami in člani organov upravljanja, za katere je treba
uporabiti zadružno pravo.

Pravila postopka v gospodarskih sporih veljajo tudi v
sporih med osebami iz 481. člena in 1. do 3. točke prvega
odstavka tega člena ter državnimi organi in organizacijami z
javnimi pooblastili, kadar te nastopajo v pravdi kot stranke
na podlagi posebnega zakona.

483. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih, ki se nanašajo na ladje in na plovbo po

morju, in v sporih, za katere velja plovbno pravo (plovbni
spori), razen sporov o prevozu potnikov;

2. v sporih, izvirajočih iz vpisov v sodni register;
3. v sporih iz koncesijskih pogodb;
4. v sporih zaradi razveljavitve pogodbe o arbitraži in v

sporih za razveljavitev arbitražne odločbe, kadar se ta nana-
ša na spor, ki bi ga reševalo sodišče po pravilih postopka v
gospodarskih sporih;

5. v sporih, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izu-
mov in znakov razlikovanja ali pravico do uporabe firme, ter v
sporih v zvezi z varstvom konkurence;

6. v sporih, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom.

484. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi,

kadar so v sporu poleg oseb iz prvega odstavka 481. člena

tega zakona kot sosporniki iz 1. točke prvega odstavka
191. člena tega zakona udeležene še druge osebe.

Pristojnost in sestava sodišča

485. člen
V sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja pogodbe ter

za izpolnitev ali razvezo pogodbe in v odškodninskih sporih
zaradi neizpolnitve pogodbe je poleg sodišča splošne krajevne
pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče kraja, kjer bi morala
tožena stranka po sporazumu strank izpolniti pogodbo.

486. člen
V postopkih v gospodarskih sporih sodi sodnik posa-

meznik.
Sodnik posameznik opravlja postopek in odloča v za-

devah pravne pomoči in zavarovanja dokazov.

Priprave za glavno obravnavo

487. člen
V nujnih primerih sme sodišče ne glede na določbo

276. člena tega zakona takoj po predhodnem preizkusu
tožbe razpisati glavno obravnavo.

Sodišče ima v nujnih primerih pravico določiti narok po
telefonu ali brzojavno ali z uporabo telekomunikacijskih sto-
ritev.

488. člen
Kadar po prejemu odgovora na tožbo sodišče ugotovi,

da med strankami ni sporno dejansko stanje in da ni drugih
ovir za izdajo odločbe, lahko brez razpisa naroka izda odloč-
bo o sporu.

489. člen
Kadar sodišče odloči po 488. členu tega zakona, se

lahko zahteva povrnitev stroškov v petnajstih dneh od vroči-
tve sodbe.

Pravna sredstva

490. člen
V gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vred-

nost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravno-
močne sodbe ne presega 5,000.000 tolarjev.

Druge določbe

491. člen
Če stranki sporazumno predlagata, naj se preloži narok,

da poskusita poravnavo, ugodi sodišče takemu predlogu in
takoj obvesti stranki, kateri dan in ob kateri uri bo nov narok.

492. člen
V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe

tega zakona o mirovanju postopka.
Če na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen

poznejši narok ne pride nobena stranka, sodišče narok
preloži; če pa tudi na novi narok ne pride nobena stranka,
se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila.

493. člen
V postopku v gospodarskih sporih veljajo tile roki:
1. rok petnajstih dni za odgovor na tožbo;
2. rok tridesetih dni za predlog za vrnitev v prejšnje

stanje iz tretjega odstavka 117. člena tega zakona;
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3. rok osmih dni za napoved pritožbe ter za pritožbo
zoper sodbo oziroma sklep in rok treh dni za odgovor na
pritožbo;

4. rok osmih dni za izvršitev dajatve, za dajatve, ki niso
denarne dajatve, pa sodnik lahko določi daljši rok.

494. člen
V postopku v gospodarskih sporih ne morejo dajati

stranke zunaj naroka ustnih izjav na zapisnik pri sodišču.
Listine, na podlagi katere se izda plačilni nalog po 431.

členu tega zakona, ni treba priložiti v izvirniku ali v overjenem
prepisu. Zadošča, če overi prepis take listine pooblaščeni
organ pravne osebe.

V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe
432. člena tega zakona.

495. člen
V postopku v gospodarskih sporih so spori majhne

vrednosti spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na
denarno terjatev, ki ne presega 500.000 tolarjev.

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tože-
ča stranka pa je v tožbi navedla, da je pripravljena namesto
izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki
ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (prvi od-
stavek 44. člena).

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v kate-
rih predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč
izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča
stranka navedla v tožbi, ne presega zneska iz prvega odstav-
ka tega člena (drugi odstavek 44. člena).

496. člen
V postopkih v sporih majhne vrednosti in v postopkih za

izdajo plačilnega naloga obsega obrazložitev sodbe samo na-
vedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke opirajo
zahtevke, pravni pouk pa pouk o pravici do pritožbe ter naved-
bo, da bo sodba z obrazložitvijo po četrtem odstavku 324.
člena tega zakona izdelana, če stranka napove pritožbo.

Sodba iz prejšnjega odstavka mora biti pisno izdelana v
osmih dneh od dneva izdaje.

Stranka mora napovedati pritožbo v osmih dneh od
prejema sodbe iz prvega odstavka tega člena.

Če stranka napove pritožbo v roku iz prejšnjega odstav-
ka, lahko vloži pritožbo zoper sodbo, ki vsebuje obrazložitev
po četrtem odstavku 324. člena tega zakona. Rok za vloži-
tev pritožbe začne teči od vročitve prepisa te sodbe.

Sodba iz prejšnjega odstavka mora biti pisno izdelana v
petnajstih dneh od predložitve dokaza o plačilu sodne takse
za pritožbo iz 497. člena tega zakona.

Stranka, ki je napovedala pritožbo, lahko umakne na-
poved pritožbe, dokler ji ni vročen prepis sodbe z obrazloži-
tvijo iz četrtega odstavka 324. člena tega zakona. Umika
napovedi pritožbe ni mogoče preklicati.

Zoper sodbo se lahko pritoži samo stranka, ki je napo-
vedala pritožbo.

V zadevi, v kateri je ena stranka napovedala pritožbo,
se prepis sodbe z obrazložitvijo po četrtem odstavku 324.
člena tega zakona vroči tudi nasprotni stranki.

497. člen
Sodna taksa se plača za sodbo iz prvega odstavka

496. člena.
Taksna obveznost za plačilo sodne takse za pritožbo

nastane ob napovedi pritožbe.
Če stranka ne plača predpisane takse za pritožbo niti

po opominu, ki ji ga pošlje sodišče po predpisih o sodnih
taksah, in niso podani pogoji za oprostitev, se šteje, da je
napoved pritožbe umaknila.

Četrti del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

498. člen
Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji

izdana sodba ali sklep, s katerima se je postopek pred
sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po
dosedanjih predpisih.

Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba
prve stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek
nadaljuje po tem zakonu.

499. člen
Če je bila tožba vložena pred uveljavitvijo tega zakona,

se v postopku ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega
odstavka 86. člena, 87., 88., 89., 90. in 91. člen.

Če je bila tožba vročena pred uveljavitvijo tega zakona,
se v postopku ne uporabljajo določbe 318. člena, ampak se
pogoji za izdajo zamudne sodbe presojajo po dosedanjih
predpisih.

Če je bil pred uveljavitvijo zakona že opravljen prvi
narok za glavno obravnavo, smejo stranke navajati nova
dejstva in predlagati dokaze ter se izjaviti o navedbah in
ponujenih dokazih nasprotne stranke najkasneje na prvem
naroku za glavno obravnavo po uveljavitvi zakona.

500. člen
V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči sodi

senat.
Če je v delovnem sporu tožnik delavec, je za sojenje

pristojno poleg sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za
toženca, tudi sodišče, na katerega območju se opravlja ali
se je opravljalo delo, oziroma sodišče, na katerega območju
bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na katerega ob-
močju je bilo sklenjeno delovno razmerje.

501. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati

določbe 66., 67., 69. in 72. do 77. člena, četrtega odstav-
ka 78. člena, ter 100. in 101. člena zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76,
1/89, 14/89), določbi 38. in 39. člena zakona o samou-
pravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in
4/82) in točki 1, 2/II 99. člena ter točke 1, 2, 3/II 101.
člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Slo-
veniji preneha uporabljati zakon o pravdnem postopku (Urad-
ni list SFRJ, št. 4/77, 36/77 – popr., 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 14/88 – popr., 57/89, 20/90 in 27/90).

502. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz četr-

tega odstavka 132. člena v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

503. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 710-01/95-4/6
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1211. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
družinskih prejemkih (ZDPre-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
(ZDPre-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o družinskih prejemkih (ZDPre-C), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 1999.

Št. 001-22-49/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZDPre-C)

1. člen
V zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št.

65/93, 71/94 in 73/95) se v prvem odstavku 40. člena
besedilo “1. oktobrom“ nadomesti z besedilom
“1. novembrom“. V drugem odstavku se besedilo
“30. septembra“ nadomesti z besedilom “31. oktobra“.

2. člen
43.d člen se spremeni tako, da se glasi:
“Otrok ima pravico do dodatka za nego otroka za ob-

dobje, ko se mu zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravs-
tvenih razlogov, oziroma do 18. leta starosti, po tej starosti
pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do
dopolnjenega 26. leta starosti.“

3. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe 35. člena tega zakona se do

30. 4. 2001 otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč
otrokom glede na povprečni mesečni osebni dohodek dru-
žine na družinskega člana v koledarskem letu pred vložitvijo
zahtevka in sicer:

Dohodek na družinskega Otroški dodatek tolarjev na mesec
člana v % povprečne Vrstni red otroka

plače RS 1 2 3

do 15% 15,000 16,500 18,000
15% do 25% 12,825 14,175 15,525
25% do 30% 9,775 10,925 12,075
30% do 35% 7,700 8,800 9,900
35% do 45% 6,300 7,350 8,400
45% do 55% 4,000 5,000 6,000
55% do 75% 3,000 4,000 5,000
75% do 99% 2,600 3,600 4,600

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka
ni imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki
v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz
tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno
za družino.

Center za socialno delo vsako leto s 1. majem po
uradni dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodat-
ka. V ta namen morajo prejemniki otroškega dodatka najka-
sneje do 31. marca posredovati vsa potrebna dokazila.

Višina otroškega dodatka se usklajuje dvakrat letno z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se
opravi na koncu januarja in junija, pri čemer se upošteva
kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v predhodnem
obdobju.“

4. člen
V 57.a členu se šesti odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Kot dohodek iz dejavnosti se všteva v dohodek druži-

ne po tem zakonu dobiček, izkazan v davčni napovedi,
povečan za plačane prispevke za socialno varnost. Pri tem
se ne upoštevajo olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavijo
po predpisih o dohodnini.“

5. člen
Center za socialno delo v roku 6 mesecev po uveljavitvi

tega zakona po uradni dolžnosti preveri upravičenost do
otroškega dodatka v skladu s tem zakonom. V ta namen
morajo prejemniki otroškega dodatka najkasneje do
30. junija 1999 posredovati vsa potrebna dokazila.

Višina otroškega dodatka po tem zakonu se prvič us-
kladi konec januarja leta 2000 z indeksom rasti cen življenj-
skih potrebščin za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 5.
1999.

Št. 541-01/91-1/16
Ljubljana, dne 31. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1212. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davčni službi (ZDS-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi

zakona o davčni službi (ZDS-D)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davčni službi (ZDS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji dne 31. marca 1999.

Št. 001-22-50/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O

DAVČNI SLUŽBI (ZDS-D)

1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96,

36/96, 87/97 in 48/98) se v 10. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:

“Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada
tudi za gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v
preteklem davčnem letu presegli 5 milijard tolarjev. Če skup-
ni prihodki take gospodarske družbe v treh zaporednih davč-
nih letih po letu, v katerem so presegli 5 milijard tolarjev, ne
presegajo 5 milijard tolarjev skupnih prihodkov letno. Po-
sebni davčni urad preneha opravljati naloge davčnega urada
za to gospodarsko družbo konec četrtega leta.“

2. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:

“69.a člen
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni promet, izda-

ja davčna uprava naloge za poravnavo davkov in prispevkov
ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti, če pravna
oseba v predpisanem roku ne izda naloga za njihovo plačilo
in jih pošlje v izvršitev agenciji. Agencija izvršuje izvršljive
odločbe in naloge organov in organizacij, ki so jih po zakonu
pooblaščeni izdajati.

V primeru plačilne nesposobnosti imetnika računa pri
agenciji se do uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni pro-
met, obveznosti imetnika računa poravnavajo po nasled-
njem vrstnem redu:

1. prometni davek oziroma davek na dodano vrednost,
trošarine, povračila in drugi prejemki delavcev, ki jih zago-
tavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi;

2. plače do višine z zakonom zajamčenih;

3. izvršljive sodne odločbe, izvršljive odločbe in sklepi
o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne odločbe
organov in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni
izdajati ter nalogi za obveznosti do tujine;

4. obveznosti iz prometa blaga in storitev, obveznosti
za kredite, uvozne dajatve;

5. še neizplačane minimalne plače, določene z zako-
nom;

6. plače;

7. druge obveznosti.“

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-05/91-11/13
Ljubljana, dne 31. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1213. Zakon o spremembi zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o

investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(ZISDU-C)

Razglašam zakon o spremembi zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca
1999.

Št. 001-22-51/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O INVESTICIJSKIH
SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE

(ZISDU-C)

1. člen
V prvem odstavku 143.a člena zakona o investicijskih

skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,
25/97, 32/97 - popr. in 10/98) se datum “13. 3. 1999“
nadomesti z datumom “13. 3. 2000“.

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Številka: 412-01/92-4/20
Ljubljana, dne 31. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1214. Zakon o dopolnitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-H)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
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(ZIKS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 31. marca 1999.

Št. 001-22-52/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-H)

1. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvr-

ševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98) se v 3.
členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“(2) Stranke imajo v postopkih iz prejšnjega odstavka
pravico do povračila pravdnih stroškov, ki so jih imele do
dneva uveljavitve tega zakona, tudi za tisti del zahtevka, s
katerim glede na določbo tega člena ne bodo uspele. Pri
določanju vrste in višine stroškov se smiselno uporabljajo
določbe 12. poglavja zakona o pravdnem postopku (Uradni
list SFRJ, št. 4/77, 36/77 – popravek, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 14/88 – popravek, 57/89, 20/90 in
27/90).“

2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

“3.a člen
Najkasneje do 30. 9. 1999 mora biti sprejet poseben

zakon, ki bo urejal izdajo obveznic za plačilo odškodnine po
145.b členu zakona.“

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 713-03/92-5/26
Ljubljana, dne 31. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

1215. Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Splitu

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97)
na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

S K L E P
o razrešitvi generalnega konzula Republike

Slovenije v Splitu

1. člen
Jožef Hlep se razreši dolžnosti generalnega konzula

Republike Slovenije v Splitu.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 117-02/98-4
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1216. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka
na promet nepremičnin

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US 29/95) in 105. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS št. 18/96, 87/97) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero davka na promet

nepremičnin

1. člen
Obrazec napovedi za odmero davka na promet ne-

premičnin, ki je sestavni del odredbe o obrazcih napovedi
za odmero dohodnine za leto 1996, davka od dohodkov iz
dejavnosti, davka od dobička iz kapitala, davka od dohodk-
ov iz premoženja, davka od premoženja, davka na dediščine
in darila ter davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št.
77/96), se nadomesti z obrazcem, ki je sestavni del te
odredbe.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 415 -33/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
“Napoved za odmero davka na promet nepremičnin“

Če je pogodbenih strank več, kot je predvidenih
možnosti za njihov vpis na obrazcu, potem se podatki za
potrebe odmere davka na promet nepremičnin po
posameznih davčnih zavezancih, vpišejo na posebni list ozi-
roma liste, le-ti pa so sestavni del napovedi za odmero
davka na promet nepremičnin.

Če se prodaja več nepremičnin hkrati, se podatki o
nepremičninah vpisujejo pod zaporednimi številkami od
1 do 4.

1. Pod točko 1 “VRSTA ZEMLJIŠČA“ se vpiše šifro
zemljišča:

A. STAVBNO ZEMLJIŠČE

A1) KOMUNALNO OPREMLJENO

A2) KOMUNALNO NEOPREMLJENO

A3) FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE

B. KMETIJSKO ZEMLJIŠČE

2. Pod točko 2a se vpiše “KATASTRSKA OBČINA“ in
pod točko 2b pa OBČINA, kjer se nahaja zemljišče.

3. Pod točko 3 se vpiše “VLOŽNA ŠTEVILKA“ zem-
ljišča.

4. Pod točko 4 se vpiše “ŠTEVILKA PARCELE“ za
posamezno nepremičnino.

5. Pod točko 5 se vpiše vrsto “KATASTRSKE KUL-
TURE“, kar velja samo za kmetijska zemljišča

A. NJIVA

B. VRT

C. PLANTAŽNI SADOVNJAK

D. EKSTENZIVNI SADOVNJAK

E. VINOGRAD

F. HMELJIŠČE

G. TRAVNIK

H. BARJANSKI TRAVNIK

I. PAŠNIK

J. TRSTIČJE

K. GOZDNA PLANTAŽA

L. GOZD

M. OSTALO (pot, neplodno zemljišče)

6. Pod točko 6 se vpiše vrsto “BONITETNEGA RAZRE-
DA“, kar velja samo za kmetijska zemljišča.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

G. 7

H. 8

7. Pod točko 7 se vpiše “POVRŠINA ZEMLJIŠČA“ v m2.

8. Pod točko 8 se vpiše “PRODAJNA CENA“ za zem-
ljišče, izražena v SIT brez stotinov.

V primeru, ko prodajalec prodaja več zemljišč hkrati in
ni znane vrednosti za posamezno zemljišče, lahko skupno
vrednost vseh zemljišč vpiše v vrstico 8 stolpca “PRODAJ-
NA CENA – SKUPAJ“.

9. Pod točko 9 se vpiše “VRSTA GRADBENEGA OB-
JEKTA“:

A. POSLOVNI PROSTORI

B. STANOVANJA

C. STANOVANJSKE HIŠE

D. GARAŽE

E. VIKENDI

F. OSTALO

10. Pod točko 10 “OBČINA IN NASLOV GRADBE-
NEGA OBJEKTA“ se vpiše občino in naslov, kjer se ne-
premičnina nahaja.

11. Pod točko 11 se vpiše “VLOŽNA ŠTEVILKA“ ob-
jekta.

12. Pod točko 12 se vpiše starost nepremičnine, in
sicer “LETO IZGRADNJE“, ki označuje leto, ko je bil objekt
zgrajen.

13. Pod točko 13 se vpiše “LETO PRENOVE“, to je
leto, ko je bil objekt prenovljen.

Prenova objekta pomeni vsaka investicija v objekt, če
se je vrednost objekta povečala za več kot 30% vrednosti
celotnega objekta.

14. Pod točko 14 se vpiše “UPORABNA POVRŠINA
OBJEKTA“ v m2.

15. Pod točko 15 se vpiše “PRODAJNA CENA“ za
objekt, izražena v SIT brez stotinov.

V primeru, ko prodajalec prodaja več objektov hkrati in
ni znane vrednosti za posamezen objekt, lahko skupno vred-
nost vseh objektov vpiše v vrstico 15. stolpca “PRODAJNA
CENA – SKUPAJ“.

16. Pod točko 16 “SKUPAJ“ se vpiše skupna vrednost
zemljišč in objektov oziroma seštevek točke 8 in točke 15.

V primeru, ko prodajalec prodaja več zemljišč in objek-
tov skupaj in niso znane vrednosti za posamezno nepremični-
no, lahko skupno vrednost prodaje vpiše pod točko 16 “ in v
stolpec “PRODAJNA CENA – SKUPAJ“.

17. Pod točko 17 se s križcem (X) označi, kateri so
“DRUGI POGOJI“ pri objektu.

18. Pod točko 18 se s križcem (X) označi vrste “INŠTA-
LACIJ“ oziroma komunalne opremljenosti objekta.
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1217. Navodilo o uporabi sredstev proračuna
Republike Slovenije za nakup opreme manjše
vrednosti

Na podlagi 34.b člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98
in 91/98) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o uporabi sredstev proračuna Republike

Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti

1. člen
To navodilo v skladu s 34.b členom zakona o izvrševa-

nju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96,
78/97, 34/98 in 91/98; v nadaljnjem besedilu: ZIPro)
podrobneje določa pogoje in način uporabe proračunskih
sredstev, ki so zagotovljena v finančnih načrtih proračunskih
uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) za nakup
opreme manjše vrednosti.

2. člen
Kolikor imajo uporabniki v okviru investicijskih odhod-

kov na postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje
zagotovljena sredstva za nakup opreme manjše vrednosti,
jih lahko uporabljajo za ta namen pod pogoji, ki jih določa to
navodilo.

3. člen
Uporabniki lahko nabavljajo opremo manjše vrednosti,

če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. nabavna vrednost posameznega predmeta, ki se
kupuje, ne sme presegati 100.000 tolarjev;

2. nabava je nujna za normalno izvajanje funkcij in
nalog uporabnika in

3. nabava opreme ni vključena v načrt nabav iz 34.
člena ZIPro.

1218. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 5. 12. 1998 do 12. 3. 1999 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. 12.

1998 do 12. 3. 1999 izdano dovoljenje
za promet

4. člen
Uporabniki ne smejo deliti posameznega predmeta, ki se

kupuje, in ki predstavlja funkcionalno celoto, na manjše enote,
da bi tako lahko izvedli nakup skladno s tem navodilom.

5. člen
Proračunska sredstva se v skladu s tem navodilom

lahko uporabljajo tudi za nakup informacijske strojne in pro-
gramske opreme skladno s 35. členom ZIPro.

6. člen
Uporabniki prevzemajo obveznosti s pogodbami ali dru-

gimi listinami, ki imajo značaj pogodbe.
Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o prevze-

tih obveznostih na način, ki ga določa 11. člen pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 91/98 in 9/99) na obrazcu Finančni
elementi predobremenitev (v nadaljnjem besedilu: obrazec
FEP), ki je priloga tega pravilnika in na katerem kot predmet
pogodbe navedejo, da se nabavlja oprema manjše vredno-
sti. Za vse nabave, ki jih bodo uporabniki izvršili po uveljavitvi
tega navodila, pripravijo skupen obrazec FEP z isto številko
iz prejšnjega stavka.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o uporabi sredstev proračuna Republike Slovenije za
nakup opreme manjše vrednosti (Uradni list RS, št. 45/98).

8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-15/99
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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Št. 512-19/99/63
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

1219. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od

5. decembra1998 do 12. marca 1999
razveljavljeno dovoljenje za promet
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Št. 512-20/99-64
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1220. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA 2, Z IGRO V
GLASBENI SVET

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

 GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET,
ki ga je napisala
 Albinca Pesek

Učbenik GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET se
potrdi kot delovni učbenik za pouk glasbe v 2. razredu osnov-
ne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Gorazd Vahen; recenzija:
mag. Ivo Vrbančič, Tatjana Kokalj, Dragica Žvar; lektura: An-
dreja Šuler. V letu 1999 izdala in založila MK, Mladinska
knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 31/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1221. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE
NARAVE IN DRUŽBE ZA 2. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 2.
RAZRED OSNOVNE ŠOLE,

ki so ga napisali
Minka Martinčič, Milan Adamič, Julius Dabsch, Franz

Jarolim, Erich Svolba

Učbenik SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 2.
RAZRED OSNOVNE ŠOLE se potrdi kot delovni učbenik za
pouk spoznavanja narave in družbe v 2. razredu osnovne
šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Silvia Wichtl, Marija Prelog;
recenzija: mag. Dušan Vrščaj, Mira Gale; lektura: Marta
Kocjan Barle. V letu 1998 izdala in založila DZS, DZS d.d.,
Izobraževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-32/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1222. Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN ZEMLJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

DOBER DAN ZEMLJA,
ki so ga napisali

Darja Dimec Skribe, Saša Glažar, Marija Košak, Andrej
Likar, Milena Marega, Ljubica Marjanovič Umek, Slavko

Lapajne, Anita Vadnal Marušič, Andrej Vovko, Matjaž
Zupan, Bojan Žlender

Učbenik DOBER DAN ZEMLJA se potrdi kot delovni
učbenik za pouk spoznavanja narave in družbe v 3. razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Božo Kos; recenzi-
ja: dr. Jelka Strgar, Urška Škof; lektura: Sonja Rižner. V letu
1998 izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno založ-
ništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-33/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1223. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE ZA
VSEVEDE, Berilo za 4. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

BESEDE ZA VSEVEDE, Berilo za 4. razred
osnovne šole,
ki ga je napisala
 Barbara Hanuš

Učbenik BESEDE ZA VSEVEDE, Berilo za 4. razred
osnovne šole se potrdi kot učbenik – berilo za pouk slo-
venščine v 4. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustra-
cije: Matjaž Schmidt; recenzija: mag. Vida Udovič Medved,
Miha Mohor, Damjana Šubic, Darinka Kos; lektura: Janez
Sivec. V letu 1999 izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobra-
ževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-34/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1224. Sklep o potrditvi učbenika VEZI MED LJUDMI

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika
VEZI MED LJUDMI,

ki sta ga napisala
Gregor Kocijan, Stanko Šimenc

Učbenik VEZI MED LJUDMI se potrdi kot učbenik –
berilo za pouk slovenščine v 7. razredu osnovne šole za 5
šolskih let. Ilustracije: Jurij Kocbek, ilustracije in slike, foto-
grafije iz drugih virov; recenzija: dr. Boža Krakar Vogel,
Lidija Golc; lektura: dr. Viktor Majdič. V letu 1997 izdala in
založila DZS, DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 35/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1225. Sklep o potrditvi učbenika STARI IN SREDNJI
VEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

 STARI IN SREDNJI VEK,
ki sta ga napisale

Olga Janša Zorn, Darja Mihelič

Učbenik STARI IN SREDNJI VEK se potrdi kot učbenik
za pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole za 5 šolskih
let. Ilustracije: Andreja Peklar; recenzija: dr. Štefan Trojar,
Božidar Mrevlje, Gabrijela Škraba; lektura: Janez Sršen. V
letu 1998 izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno
založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 36/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1226. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA SEDMI
RAZRED

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

KEMIJA ZA SEDMI RAZRED,
ki sta ga napisale

Saša Aleksij Glažar, Tatjana Pretnar

Učbenik KEMIJA ZA SEDMI RAZRED se potrdi kot
učbenik za pouk kemije v 7. razredu osnovne šole za 2
šolski leti. Ilustracije: Igor Cerar, Dušan Krnel, Marija Prelog
(tehnične risbe), Bojan Vnuk, Nedžad Žujo (fotografije po-
skusov in modelov); recenzija: dr. Primož Šegedin, Violeta
Stefanovik; lektura: Vasiljka Šuklje. V letu 1998 izdala in
založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno založništvo, Mestni
trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 37/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1227. Sklep o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED,
Slovensko berilo za 4. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

NA KRILIH BESED, Slovensko berilo za 4. razred
osnovne šole,
ki so ga napisali

 Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida

Učbenik NA KRILIH BESED, Slovensko berilo za 4.
razred osnovne šole se potrdi kot učbenik – berilo za pouk
slovenščine v 4. razredu osnovne šole za 5 šolskih let.
Ilustracije: Matjaž Schmidt, Ana Košir, ilustracije in slike iz
drugih virov; recenzija: dr. Helga Glušič, dr. Ljubica Marja-
novič Umek, Mojca Bašič; lektura: Andreja Šuler. V letu
1999 izdala in založila MK, Mladinska knjiga Založba d.d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-38/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1228. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNO ŽIVLJENJE
BESED

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED,
ki so ga napisali

Mojca Honzak, Vida Medved Udovič, Miha Mohor, Nataša
Pirih

Učbenik SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED se potrdi kot
učbenik – berilo za pouk slovenščine v 8. razredu osnovne
šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Damjan Stepančič, Rudi
Skočir, Adriano Janežič, ilustracije in slike iz drugih virov;
recenzija: dr. Helga Glušič, dr. Metka Kordigel, Roman
Brunšek; lektura: Vlasta Zagorski. V letu 1999 izdala in
založila MK, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.

Št. 612-39/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1229. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 8,
Jezikovna vadnica za 8. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

SLOVENSKI JEZIK 8, Jezikovna vadnica za 8.
razred osnovne šole,

ki ga je napisal
France Žagar

Učbenik SLOVENSKI JEZIK 8, Jezikovna vadnica za
8. razred osnovne šole se potrdi kot učbenik za pouk slo-
venščine v 8. razredu osnovne šole za 1 šolsko leto. Ilustra-
cije: Janez Vidic; recenzija: dr. Tomo Korošec, mag. Milena
Blažič, Marjan Cedilnik; lektura: Andreja Šuler. V letu 1998
izdala in založila MK, Mladinska knjiga Založba d.d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-40/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1230. Sklep o potrditvi učbenika PLANET ZEMLJA IN
EVROPA, Zemljepis za 6. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

PLANET ZEMLJA IN EVROPA, Zemljepis za 6.
razred osnovne šole,

ki sta ga napisala
Slavko Brunovec, Marija Košak

Učbenik PLANET ZEMLJA IN EVROPA, Zemljepis za
6. razred osnovne šole se potrdi kot delovni zvezek za pouk
zemljepisa v 6. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustra-
cije: Geodetski zavod Slovenije, Geografski inštitut ZRC
SAZU, Monde Neuf, d. o. o.; recenzija: dr. Franc Lovren-
čak, dr. Mirko Pak, Igor Bahar, Igor Lipovšek; lektura: Maja
Cerar. V letu 1999 izdala in založila MK, Mladinska knjiga
Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-41/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1231. Sklep o potrditvi učbenika SVET, Zemljepis za 7.
razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

 SVET, Zemljepis za 7. razred osnovne šole,
ki so ga napisali

Igor Bahar, Jože Račič, Tatjana Resnik Planinc

Učbenik SVET, Zemljepis za 7. razred osnovne šole se
potrdi kot delovni zvezek za pouk zemljepisa v 7. razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Geodetski zavod
Slovenije, Geografski inštitut ZRC SAZU, Monde Neuf, d. o.
o., (karte in grafikoni, Tatjana Lješevič(oprema)); recenzija:
dr. Jurij Kunaver, Nevenka Cigler, Žarko Tomšič; lektura:
Maja Cerar. V letu 1999 izdala in založila MK, Mladinska
knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-42/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1232. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V SLOVENIJI,
Geografija za 8. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

ŽIVIM V SLOVENIJI, Geografija za 8. razred
osnovne šole,
ki so ga napisali

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak, Marta Otič

Učbenik ŽIVIM V SLOVENIJI, Geografija za 8. razred
osnovne šole se potrdi kot učbenik za pouk zemljepisa v 8.
razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Gregor
Markelj (risbe), Mateja Rihterič (karte), Jurij Senegačnik,
Borut Drobnjak, Arhiv Založbe Modrijan in drugi (fotografije);
recenzija: dr. Mirko Pak, mag. Vera Bevc Malajnar, Karmen
Cunder, Neva Osterman, Žarko Tomšič; lektura: Renata
Vrčkovnik. V letu 1999 izdala in založila Modrijan založba d.
o. o., Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.

Št. 612-43/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1233. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA 1, Zapojmo,
zaigrajmo in zaplešimo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

GLASBA 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo,
ki ga je napisala
Albinca Pesek

Učbenik GLASBA 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo
se potrdi kot delovni učbenik za pouk glasbe v 1. razredu
devetletne osnovne šole za 3 šolska leta. Ilustracije: Gorazd
Vahen; recenzija: mag. Ivo Vrbančič, Dragica Žvar, Tatjana
Kokalj, Katarina Virant Iršič; lektura: Andreja Šuler. V letu
1999 izdala in založila MK, Mladinska knjiga Založba d.d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612- 44/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1234. Sklep o potrditvi učbenika SREČA SE MI V
PESMI SMEJE, berilo za 7. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

 SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7.
razred devetletne osnovne šole,

ki so ga napisali
Miha Mohor, Vida Medved Udovič, Igor Saksida, Berta

Golob

Učbenik SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7.
razred devetletne osnovne šole se potrdi kot učbenik –
berilo za pouk slovenščine v 7. razredu devetletne osnovne
šole za 3 šolska leta. Ilustracije: Damjan Stepančič, Rudi
Skočir, Adriano Janežič, ilustracije in slike iz drugih virov;
recenzija: dr. Metka Kordigel, dr. Helga Glušič, Mojca Hon-
zak; lektura: Andreja Šuler. V letu 1999 izdala in založila
MK, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana.

Št. 612-45/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1235. Sklep o potrditvi učbenika EVROPA IN AZIJA,
Geografija za 7. razred devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

EVROPA IN AZIJA, Geografija za 7. razred
devetletne osnovne šole,

ki sta ga napisala
Igor Bahar, Marija Košak

Učbenik EVROPA IN AZIJA, Geografija za 7. razred
devetletne osnovne šole se potrdi kot učbenik za pouk
geografije v 7. razredu devetletne osnovne šole za 3 šolska
leta. Ilustracije: Peter Miklič; recenzija: dr. Jurij Kunaver, dr.
Mirko Pak, Nevenka Cigler, Karmen Cunder, Igor Bahar,
Igor Lipovšek; lektura: Andreja Šuler. V letu 1999 izdala in
založila MK, Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.

Št. 612-46/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1236. Sklep o potrditvi učbenika IGRAJE IN ZARES V
SVET MATEMATIČNIH ČUDES

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH
ČUDES,

ki so ga napisale
Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik

Učbenik IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH
ČUDES se potrdi kot učbenik za pouk matematike v 1.
razredu devetletne osnovne šole za 3 šolska leta. Ilustracije:
Jelka Godec Schmidt; recenzija: dr. Jože Malešič, mag.
Zlatan Magajna, mag. Marcela Batistič Zorec, mag. Zvonko
Perat, Marija Lesjak; lektura: Tine Logar. V letu 1999 izdala
in založila DZS, DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-47/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1237. Sklep o potrditvi učbenika STARI IN SREDNJI
VEK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

STARI IN SREDNJI VEK,
ki sta ga napisale

Olga Janša Zorn, Darja Mihelič

Učbenik STARI IN SREDNJI VEK se potrdi kot učbenik
za pouk zgodovine v 7. razredu devetletne osnovne šole za
3 šolska leta. Ilustracije: Andreja Peklar; recenzija: dr. Šte-
fan Trojar, Božidar Mrevlje, Gabrijela Škraba; lektura: Janez
Sršen. V letu 1999 izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobra-
ževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-48/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1238. Sklep o potrditvi učbenika UČIMO SE
RAČUNATI 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

UČIMO SE RAČUNATI 1,
ki so ga napisale

Marija Kavkler, Egidija Novljan, Terezija Uran

Učbenik UČIMO SE RAČUNATI 1 se potrdi kot delovni
učbenik za pouk matematike v 1. razredu osnovne šole s
prilagojenim programom za 5 šolskih let. Ilustracije: Vlado
Stjepić; recenzija: dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Zvonko
Perat, Stanka Perič; lektura: dr. Milan Dolgan. V letu 1998
izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno založništvo,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-49/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1239. Sklep o potrditvi učbenika VAJE ZA PRVOŠOLCA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

VAJE ZA PRVOŠOLCA,
ki sta ga napisale

Marija Kavkler, Egidija Novljan

Učbenik VAJE ZA PRVOŠOLCA se potrdi kot delovni
zvezek za pouk matematike v 1. razredu osnovne šole s
prilagojenim programom za 5 šolskih let. Ilustracije: Vlado
Stjepić; recenzija: dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Zvonko
Perat, Stanka Perič; lektura: dr. Milan Dolgan. V letu 1998
izdala in založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno založništvo,
Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-50/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1240. Sklep o potrditvi učbenika ŽIGA – ŽAGA,
SKLADBE ZA VIOLINISTA ZAČETNIKA,
VIOLINSKI DEL

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

ŽIGA – ŽAGA, SKLADBE ZA VIOLINISTA
ZAČETNIKA, VIOLINSKI DEL,

ki ga je napisal
 Dušan Vodišek

Učbenik ŽIGA – ŽAGA, SKLADBE ZA VIOLINISTA ZA-
ČETNIKA, VIOLINSKI DEL se potrdi kot učbenik za pouk
violine v 1. razredu glasbene šole za 5 šolskih let. Ilustracije:
Marjan Vodišek, Savo Sovre (strokovne skice); recenzija:
Ciril Veronek, Igor Ozim, Jani Golob, Lucijan Bratuš. V letu
1998 izdala in založila Samozaložba, Dušan Vodišek, Brile-
jeva 14, 1000 Ljubljana.

Št. 612-51/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1241. Sklep o potrditvi učbenika OBČA GEOGRAFIJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika
OBČA GEOGRAFIJA,

ki so ga napisali
 Jurij Kunaver, Borut Drobnjak, Marjan M. Klemenčič,

Franc Lovrenčak, Marjan Luževič, Mirko Pak, Jurij
Senegačnik, Stanko Buser

Učbenik OBČA GEOGRAFIJA se potrdi kot učbenik za
pouk geografije v 1. letniku v programih z 210-imi urami za 5
šolskih let. Ilustracije: Vili Vrhovec; recenzija: dr. Andrej
Černe, dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Karmen Cunder;
lektura: Janez Sršen, Jelka Makoter. V letu 1995 izdala in
založila DZS, DZS d.d., Izobraževalno založništvo, Mestni
trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-52/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1242. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN
INTERNATIONAL 3

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

STUFEN INTERNATIONAL 3,
ki sta ga napisala

 Anne in Klaus Vorderwülbecke

Učbenik STUFEN INTERNATIONAL 3 se potrdi kot
učbenik za pouk nemškega jezika kot 2. oziroma 3. tujega
jezika v 3. in 4. letniku srednjih šol za 5 šolskih let. Ilustraci-
je: Buch & Grafik Design, Günter Herdin Gmbh, München;
recenzija: Brigita Kosevski, Mira Kersnik. V letu 1997 izdala
in založila KLETT / DZS, DZS d.d., Izobraževalno založniš-
tvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.

Št. 612-53/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1243. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENI STAVEK,
KONTRAPUNKT 1

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

GLASBENI STAVEK, KONTRAPUNKT 1,
ki ga je napisal
Janez Osredkar

Učbenik GLASBENI STAVEK, KONTRAPUNKT 1 se
potrdi kot učbenik za pouk kontrapunkta pri predmetu Glas-
beni stavek v glasbeni gimnaziji za 5 šolskih let. Ilustracije:
Milena Jarc; recenzija: dr. Andrej Misson, Tomaž Habe;
lektura: Matjaž Varšek. V letu 1999 izdala in založila ZRSŠ,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

Št. 612-54/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1244. Sklep o potrditvi učnega sredstva  EVROPA,
šolska karta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

 EVROPA, šolska karta,
ki so ga napisali

Karel Natek (besedilo), Marjeta Natek (preglednica),
Geodetski zavod Slovenije (karte)

Učno sredstvo EVROPA, šolska karta se potrdi kot
zemljevid za pouk zemljepisa v osnovni šoli in srednjh šolah
za 5 šolskih let. Ilustracije: Marjeta Natek (preglednica),
Geodetski zavod Slovenije (karte); recenzirali: Tatjana Re-
snik Planinc, Igor Lipovšek; lektor: Andreja Šuler. V letu
1997 izdala in založila MK, Mladinska knjiga Založba d. d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-55/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1245. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENIJA,
šolska karta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
 SLOVENIJA, šolska karta,

ki so ga napisali
Drago Perko (besedilo), Milan Orožen Adamič

(preglednica), Jerneja Fridl (karta pokrajin), Geodetski
zavod Slovenije (karte)

Učno sredstvo SLOVENIJA, šolska karta se potrdi kot
zemljevid za pouk zemljepisa v osnovni šoli in srednjh šolah
za 5 šolskih let. Ilustracije: Milan Orožen Adamič (pregledni-
ca), Jerneja Fridl (karta pokrajin), Geodetski zavod Slovenije
(karte); recenzirali: Tatjana Resnik Planinc, Igor Lipovšek;
lektor: Andreja Šuler. V letu 1997 izdala in založila MK,
Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska 29, 1000 Ljub-
ljana.

Št. 612-56/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1246. Sklep o potrditvi učnega sredstva  GEOLOŠKA
KARTA SLOVENIJE, šolska karta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

 GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE,
šolska karta,

ki sta ga napisala
Vili Podgoršek (besedilo), Geodetski zavod Slovenije

(karte)

Učno sredstvo GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE EV-
ROPA, šolska karta se potrdi kot zemljevid za pouk zemljepi-
sa v osnovni šoli in srednjh šolah za 5 šolskih let. Ilustracije:
Geodetski zavod Slovenije (karte); recenzirali: Tatjana Re-
snik Planinc, Igor Lipovšek; lektor: Andreja Šuler. V letu
1999 izdala in založila MK, Mladinska knjiga Založba d. d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-57/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1247. Sklep o potrditvi učnega sredstva FLUOR NI
FLOUR

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

FLUOR NI FLOUR,
ki ga je napisal
 Andrej Smrdu

Učno sredstvo FLUOR NI FLOUR se potrdi kot zbirka
nalog za pouk kemije v gimnazijah in srednjh šolah za 5
šolskih let. Recenzirali: dr. Jurij Brenčič, mag. Mojca Orel,
mag. Marjan Sirk; lektor: Anka Polajnar. V letu 1998 izdala
in založila založba JUTRO Črnuška cesta 3, p.p. 4986,
1000 Ljubljana.

Št. 612-58/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1248. Sklep o potrditvi učnega sredstva MALI
ZGODOVINSKI ATLAS

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
MALI ZGODOVINSKI ATLAS,

ki so ga napisali
Tomaž Weber – avtor vsebinske zasnove tematskih kart,
(Božidar Mrevlje, Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač

strokovni svetovalci pri izboru vsebine tematskih kart)

Učno sredstvo MALI ZGODOVINSKI ATLAS se potrdi
kot atlas za pouk zgodovine v osnovni šoli za 5 šolskih let.
Izris zemljevidov: Mateja Rihtaršič; recenzirali: dr. Božo Re-
pe, mag. Dušan Mlacović, Jernej Dolničar; lektor: Renata
Vrčkovnik. V letu 1999 izdala in založila Modrijan, Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.

Št. 612-59/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1249. Sklep o potrditvi učnega sredstva ČASOVNI
TRAK

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževa-
nje, na seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

ČASOVNI TRAK,
ki so ga napisali

Milena Globočnik, Janez Globočnik, Vilma Brodnik, Mitja
Saje, Janez Marolt

Učno sredstvo ČASOVNI TRAK se potrdi kot učno
sredstvo za pouk zgodovine v osnovni in srednjh šolah za 5
šolskih let. Recenzirali: dr. Peter Vodopivec, Marta Frantar,
Andreja Valič Zupan; lektor: Metka Bartol. V letu 1999 izda-
la in založila UČILA, založba d.o.o., Cesta Kokrškega odre-
da 18, 4294 Križe.

Št. 612-60/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1250. Sklep o neustreznosti učbenika RAČUNALNIK IN
INFORMATIKA, avtorja I. Gerlič in delovnega
zvezka z naslovom RAČUNALNIK IN
INFORMATIKA, avtorjev B. Čretnik et al

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji dne 18.
3. 1999 sprejel

S K L E P

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, na podlagi
vloge založnika DZS d.d., ki temelji na ugotovitvah recen-
zenta dr. Vladimirja Batagelja in predmetne skupine ZRSŠ
za računalništvo in informatiko o vsebinski zastarelosti in
neuporabnosti in na predlog Komisije za učbenike sprejema
sklep o neustreznosti učbenika RAČUNALNIK IN INFOR-
MATIKA, avtorja I. Gerlič in delovnega zvezka z naslovom
RAČUNALNIK IN INFORMATIKA, avtorjev B. Čretnik et al..

Št. 612-61/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1251. Sklep o dopolnitvi naslovov učbenikov

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji dne 18.
3. 1999 sprejel

S K L E P

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, na podlagi
vloge založbe MK, Mladinska knjiga za dopolnitev sklepov
že potrjenih učbenikov z naslovi Zemljepis za 6. razred
osnovne šole, Zemljepis za 7. razred osnovne šole in Zem-
ljepis za 8. razred osnovne šole in na predlog Komisija za
učbenike sprejema sklep, da se:

– v sklepu št. 612-62/98, z dne 30. 3. 1998, dopolni
naslov učbenika da se glasi Planet Zemlja in Evropa, Zemlje-
pis za 6. razred osnovne šole

– v sklepu št. 612-64/98, z dne 30. 3. 1998, dopolni
naslov učbenika da se glasi Svet, Zemljepis za 7. razred
osnovne šole

– v sklepu št. 612-26/97, z dne 25. 3. 1997, dopolni
naslov učbenika da se glasi Slovenija – Zemljepis za 8.
razred osnovne šole.

Št. 612-62/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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1252. Sklep o dopolnitvi naslovov učbenikov

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji dne 18.
3. 1999 sprejel

S K L E P

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, na podlagi
vloge založbe i2 Iztok Hafner za dopolnitev sklepov že potr-
jenih delovnih zvezkov Etika in družba – 7. razred in Etika in
družba – 8. razred spremembe naziva predmeta in na pred-
log Komisija za učbenike sprejema sklep, da se:

– v sklepu št. 612-11/98, z dne 30. 1. 1998, se
dopolni naslov učbenika da se glasi Državljanska vzgoja in
etika – delovni zvezek za 7. razred

– v sklepu št. 612-12/98, z dne 30. 1. 1998, se
dopolni naslov učbenika da se glasi Državljanska vzgoja in
etika – delovni zvezek za 8. razred.

Št. 612-63/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

1254. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
SPAJANJA IN PREOBLIKOVANJA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA SPAJANJA IN PREOBLIKOVANJA
Avtorica:

Darja Čretnik

Učbenik TEHNOLOGIJA SPAJANJA IN PREOBLI-
KOVANJA se potrdi za 4. letnik, predmet Tehnologija, pro-
gram Strojni tehnik in za 5. letnik, predmet Tehnologija,
poklicno-tehniški program Strojni tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Inoslav Rak, Mitja

Zega; lektorirala: Lidija Leskovar; Ilustriral: Borut Čretnik.
V letu 1999 založila: Tehniška založba Slovenije, Ljub-

ljana, Lepi pot 6.

Št. 612-25/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

1255. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OSNOVE
ENERGETSKIH NAPRAV IN NAPELJAV

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka

OSNOVE ENERGETSKIH NAPRAV IN NAPELJAV
Avtor:

Marko Mlakar

Delovni zvezek se potrdi za 2. letnik, predmet Tehnolo-
gija, program Strojništvo, smer c-monter in upravljalec ener-
getskih naprav in za 2. letnik, predmet Tehnologija, program
Instalater strojnih instalacij (ds).

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Stojan Petelin, mag.

Viktor Jemec; lektorirala: Nuša Fujan.
V letu 1999 založila: Založba Pami Železniki, Zalog pri

Moravčah 32, 1251 Moravče.

Št. 612-26/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

1253. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN
POZNAVANJE BLAGA II.

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999, sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

NARAVOSLOVJE IN POZNAVANJE BLAGA II.
Avtorica:

Marjetka Godec

Učbenik NARAVOSLOVJE IN POZNAVANJE BLAGA
se potrdi za 2. letnik, predmet Naravoslovje s poznavanjem
blaga, program Trgovec.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Boris Pregrad, Cveta

Žumer, Dragomira Jeraj; lektorirala: Milena Furek.
V letu 1999 založila: Založba MAGO, Zidanškova 5,

2331 Pragersko.

Št. 612-24/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje
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1256. Sklep o potrditvi učbenika HIDROMEHANIKA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika
HIDROMEHANIKA

Avtor:
Jože Stropnik

Učbenik HIDROMEHANIKA se potrdi za 4. letnik, pred-
met Mehanika, program Strojni tehnik in za 4. letnik, pred-
met Mehanika, program Strojni tehnik (poklicno-tehniško
izobraževanje).

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Franc Cvetaš, Alfonz

Vreznik; lektorirala: Vida Bano.
V letu 1999 založila: Tehniška založba Slovenije, Ljub-

ljana, Lepi pot 6.

Št. 612-27/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

1257. Sklep o potrditvi učbenika PRAVO

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

PRAVO
Avtor:

Anton Perenič

Učbenik PRAVO se potrdi za 3. letnik, predmet Pravo,
programi: Upravni tehnik, Ekonomsko-komercialni tehnik in
Podjetniško poslovanje.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Anton Igličar. Tanja

Resman; lektorirala: Vasiljka Šuklje.
V letu 1999 založila: DZS d.d., Izobraževalno založniš-

tvo, Mali trg 6, Ljubljana.

Št. 612-28/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

1258. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA
NARODNEGA GOSPODARSTVA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODARSTVA
Avtor:

Egon Žižmont

Učbenik EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODAR-
STVA SE POTRDI za 4. letnik predmet Ekonomija, progra-
ma: Upravni tehnik in Ekonomsko-komercialni tehnik, 5.
letnik, predmet Ekonomija, program Podjetniško poslova-
nje.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Rasto Sovin, Ana Go-

lob; lektorirala: Helena Dobrovoljc.
V letu 1999 založila: DZS d.d., Izobraževalno založniš-

tvo, Mali trg 6, Ljubljana.

Št. 612-29/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

1259. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 27. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

EKONOMIJA
Avtor:

 Miroslav Glas

Učbenik EKONOMIJA se sprejme za 3. letnik, predmet
Ekonomija, programa: Upravni tehnik in Ekonomsko-komer-
cialni tehnik, 4. letnik, predmet Ekonomija, program Podjet-
niško poslovanje.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: Dr. Maks Tajnikar, Boris Božič;

lektorirala: Jelka Makoter.
V letu 1999 založila: DZS d.d., Izobraževalno založniš-

tvo, Mali trg 6, Ljubljana.

Št. 612-30/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje
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OBČINE

LJUBLJANA

1260. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja MM 5/1 Toplarna

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
3. seji dne 8. marca 1999 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

urejanja MM 5/1 Toplarna

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za območje urejanja MM 5/1 Toplarna, ki jih je izdelal
Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska 28, Ljubljana,
pod št. projekta 352-98/94, na podlagi strokovnega gradi-
va, ki ga je pripravil ARHE, Inženiring, projektiranje in trgovi-
na, Židovska steza 4.

2. člen
Sestavni del odloka je:
– regulacijska karta na katastrskem načrtu, M 1:1000.

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
Tekstualni del:
– obrazložitev meril in pogojev,
– soglasja.

Grafični del:
– izvleček iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljub-

ljane za obdobje 1986–2000, M 1:5000.

3. člen
Meja območja urejanja MM 5/1 Toplarna je razvidna

iz regulacijske karte v merilu 1:1000, ki je navedena
v 2. členu tega odloka.

Območje urejanja je razdeljeno na sedem funkcional-
nih enot, označenih z F.

Funkcionalna enota je zaključena površina, ki se enot-
no ureja. Določena je na osnovi analize lastništva, pretežne
namembnosti in pozidave.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Skupna merila in pogoji veljajo za celotno območje

urejanja MM 5/1 Toplarna, kolikor posebna merila in pogoji
ne določajo drugače.

Merila in pogoji za vrste posegov v prostor

5. člen
Ob upoštevanju regulacijskih elementov, prikazanih na

regulacijski karti, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
– gradnja, dozidava in nadzidava objektov pod pogoji,

določenimi v posameznih funkcionalnih enotah,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča,
– gradnja objektov in naprav za potrebe energetike,

komunale, prometa in zvez,
– urejanje zelenih in odprtih površin in zasaditve vege-

tacije,
– gradnja garaž in parkirnih mest,
– postavitev začasnih objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali de-

lov objektov.
Dovoljeni so le tisti posegi, ki poleg funkcionalnim zah-

tevam zadostijo še drugim pogojem, določenim v tem odlo-
ku (varovanje okolja, zazidanost, mirujoči promet, oblikova-
nje itd.) Upoštevanje pogojev se preveri ob izdelavi lokacij-
ske dokumentacije.

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov
v prostor

6. člen
Urbanistično arhitekturna zasnova in oblikovanje ob-

jektov morajo, ob upoštevanju programskoh zahtev, temeljiti
na odnosu do širšega prostora ter obravnavanega območja.
To narekuje oblikovanje enotne podobe zazidave. Oblikov-
no enotnost in vizuelno identiteto je treba ustvariti z uporabo
usklajenih arhitektonskih oblikovanih elementov (strešine,
venci, fasadni elementi, barve).

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so
dopustni:

– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funk-
cionalno različnost novega objekta od programsko enotne-
ga okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto.

Presoje tovrstnih odstopanj je treba izvesti pred izdela-
vo lokacijske dokumentacije.

Posamezni elementi urbane opreme morajo biti tipizira-
ni in enotno oblikovani.

7. člen
Vsi posegi v prostor morajo načeloma upoštevati regu-

lacijske elemente, prikazane na regulacijski karti. Odmiki so
možni le na podlagi posebne utemeljitve, ki jo mora potrditi
pristojna strokovna služba za urbanizem.

Regulacijski elementi, ki jih določa odlok so:
Regulacijska linija (RL)
omejuje površine v javni rabi, ki so dostopne vsakomur

pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi.
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Gradbena linija (GL)
je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni

objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le
manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije.

Gradbena meja (GM)
je meja, ki je novograjeni objekti ne smejo presegati,

lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notra-
njost.

Objekt lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno lini-
jo le z nadstreški, nastopnimi stopnicami, vetrolovi in po-
dobnim.

Izven okvirov gradbenih mej je možna podzemna izraba
pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov,
območja cestnih in železniških koridorjev ter v območja
predvidenih zelenih ureditev z drevoredi.

Površine funkcionalnih enot izven gradbenih mej in
gradbenih linij so praviloma namenjene voznim, parkirnim,
peščevim površinam ter urejenim zelenim površinam.

Funkcionalna enota (F)
je površina ene ali več funkcionalno zaključenih parcel.

Za območje funkcionalne enote veljajo v načelu enaka dolo-
čila, oblikovna zasnova in izraba.

Cestni odsek (C)
je površina, namenjena prometu, ki ne predstavlja ved-

no površine v javni rabi.

BEP – bruto etažna površina stavbe
je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so

nad nivojem terena in s svetlo višino nad 2,20 m.

FSI – indeks izrabe
izraža, koliko m2 bruto etažne površine (BEP) pride na

vsak m2 pripadajočega stavbnega zemljišča oziroma celotne
funkcionalne enote (F).

8. člen
Kadar regulacijski elementi ne določajo odmikov med

posameznimi objekti, veljajo za predvidene objekte nasled-
nja pravila:

– minimalno toliko od sosednjega objekta, kot to dolo-
čajo svetlobno tehnične zahteve,

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna nor-
malna raba objekta,

– minimalno toliko od sosednjega objekta, kot to zah-
tevajo protipožarni predpisi.

Za objekte, ki se nahajajo izven okvirov gradbenih meja
in linij ali po svoji dejavnosti ne sodijo v funkcionalno enoto,
so dovoljena samo redna vzdrževalna dela in spremembe
namembnosti.

Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel
in funkcionalnih zemljišč

9. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, lokacijo

komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišča,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna

mesta, utrjene površine ob objektih obveznost zazelenitve
ipd.),

– sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, oson-
čenje v odnosu do obstoječe zazidave, intervencijske poti).

Merila in pogoji za prometno urejanje

10. člen
Cestni odseki, označeni s C v regulacijski karti, so

javne površine, namenjene prometu.
Predvideni profili za posamezne cestne odseke so na-

slednji:
– odsek C5, C7 – Zaloška cesta, širine 47,15 m, ki

zajema štiripasovno vozišče, vozišče za mestno železnico s
peronom, vmesni in stranski zelenici, obojestranski kolesar-
ski stezi ter hodnika za pešce,

– odsek C1, C2 – Kajuhova cesta, širine 32 m, ki
zajema štiripasovno vozišče, stranski zelenici, obojestranski
kolesarski stezi ter hodnika za pešce,

– odsek C8, C10 – podaljšek Bratislavske ceste, širi-
ne 20,80 m, ki zajema dvopasovno vozišče, stranski zeleni-
ci, obojestranski kolesarski stezi ter hodnika za pešce,

– odsek C6, širine 17,20 m, ki zajema dvopasovno
vozišče, stranski zelenici, obojestranski kolesarski stezi in
hodnika za pešce,

– odsek C3, širine 13,20 m, ki zajema dvopasovno
vozišče, obojestranski kolesarski stezi in hodnika za pešce,

– odsek C4, širine 10 m, ki zajema dvopasovno voziš-
če za motorna vozila in kolesarje, enostranski pas za vzdolž-
no parkiranje, obojestranski hodnik za pešce.

11. člen
Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. Dvo-

rišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz. Pri izgradnji
prometnic je treba zagotoviti ustrezen dostop za motorično
motene osebe in kolesarje.

Območja ob železniški progi imajo možnost navezave na
industrijski tir v skladu s pogoji železniškega gospodarstva.

12. člen
Pogoj za vsako novogradnjo ali povečanje izrabe je

zagotovitev normativnega števila parkirnih mest za obstoje-
če stanje in za novogradnje znotraj funkcionalne enote ali v
okviru skupne rešitve za več funkcionalnih enot. Skupna
rešitev za več funkcionalnih enot mora biti realizirana soča-
sno z načrtovanim gradbenim posegom. Pri novogradnjah
ob Zaloški cesti je treba parkirna mesta zagotoviti v kletnih
etažah.

Merila in pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine

13. člen
Vsa zemeljska dela morajo potekati pod arheološkim

nadzorom. Zato je treba pred pričetkom teh del obvestiti
pristojno službo za varovanje arheološke dediščine.

Merila in pogoji za komunalno urejanje

14. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na naslednjo infra-

strukturo:
– kanalizacija,
– vodovod,
– električno omrežje,
– toplovod.
Za posege v rezervate komunalnih vodov je treba pri-

dobiti soglasje upravljalca.
Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo

mešanega sistema. Tehnične odplake, ki vsebujejo mastne,
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vnetljive, strupene ali agresivne snovi, morajo biti speljane v
posebno kanalizacijsko omrežje z nevtralizacijskimi oziroma
septičnimi jamami. Odpadne tehnološke vode morajo biti,
pred izpustom v javno kanalizacijo, očiščene.

Tehnološke odpadne vode, odpadne komunalne vode
in padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se morajo
pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene
stopnje onesnaženosti, po veljavni uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Meteorne vode iz streh in zelenih površin morajo biti
speljane v ponikovalnico, vendar izven vplivnih območij po-
voznih, skladiščnih in manipulativnih površin. Vse ponikoval-
nice morajo biti zavarovane.

Sekundarni kanalizacijski kanali se vodijo po javnih po-
vršinah in intervencijskih poteh.

Priključitev odtokov iz kletnih etaž je možna samo pre-
ko črpališča.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije mora biti ob upo-
števanju pogojev za obravnavano območje izdelana pro-
gramska rešitev oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP
Vodovod – Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obsto-
ječe stanje, novopredvideni posegi v prostor, program zazi-
dave in nove dejavnosti na obravnavanem delu ureditvenega
območja.

Vodovodno omrežje
Preko območja poteka primarni vodovod ∅300 mm ob

Zaloški cesti. Na zahodnem robu območja urejanja MM 5/1
Toplarna je predviden potek primarnega vodovoda v Kajuho-
vi cesti.

Priključitev objektov na vodovodno omrežje mora biti
sočasna s priključitvijo na kanalizacijsko omrežje.

Obstoječi vodovod ob Toplarniški se podaljša do Olme
in se poveže s prečnim vodovodom do Zaloške.

Za eventualne hladilne vode se zadržijo obstoječi siste-
mi lastnih vodnjakov ali zajem iz Ljubljanice.

Uporabniki tehnoloških vod morajo uporabljati zaprte
sisteme.

Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno ob
upoštevanju predhodnih pogojev za posamezne posege v
prostor in priključitev novih porabnikov ter obnovo oziroma
gradnjo vodovodov pridobiti programske rešitve oziroma pro-
jektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod – Kanalizacija. Pri
tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novopredvideni
posegi, program zazidave in nove dejavnosti ter predvideni
potek posegov v prostor na obravnavanem ureditvenem ob-
močju.

Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe novih objektov je treba predhodno postaviti

novo transformatorsko postajo.

Toplovodno omrežje
Pri vseh novogradnjah, spremembah namembnosti ob-

stoječih objektov in tehnoloških sanacijah obstoječih objek-
tov in naprav je obvezna priključitev na toplovod.

Omrežje telekomunikacij
V celotnem območju je zgrajeno telefonsko omrežje.

Javna razsvetljava
Na območjih, kjer javna razsvetljava še ni zgrajena, je

ob glavnih cestah in ulicah treba zgraditi osnovno razdelilno
omrežje.

Merila in pogoji za varovanje okolja

15. člen
Novi posegi v prostoru so dovoljeni le, če v okolju ne

povzročajo večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri
vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede
zaščite okolja.

Skladiščenje nevarnih snovi je dovoljeno le v zaprtih
posodah. Postavitev skladiščnih cistern z lovilnimi skledami
je, zaradi nevarnosti razlitja, dovoljena le v izjemnih primerih,
v soglasju s pristojno službo za varstvo narave (vodno gos-
podarstvo).

Pri ekološko zahtevnih posegih (energetske, proizvod-
ne, servisne, skladiščne, trgovske dejavnosti) mora investi-
tor pridobiti oceno vplivov na okolje. Rezultati ocene so
podlaga za odobritev neposrednega posega v prostor oziro-
ma določitev pogojev za:

– varovanje vodnih virov,
– varstvo zraka,
– varstvo pred prekomernim hrupom,
– zaščito pred požarom oziroma eksplozijo.

Pri vsakem posegu v prostor je treba zagotoviti:
– varovanje zraka pred onesnaženjem,
– omejitve emisije hrupa,
– varovanje vodnih virov pitne vode (podtalnice) pred

onesnaženjem,
– način zbiranja odpadkov in odvažanja odpadkov pri-

lagojeno sedanji in možni novi organiziranosti te dejavnosti
(selekcioniranje).

Varstvo zraka
Za varstvo zraka je potrebno:
– meriti emisije posameznega vira onesnaževanja, ugo-

tavljati stopnjo in vrsto onesnaženosti zraka in izvesti sana-
cijo,

– urediti zelene sanitarne cezure in zasaditi visoko ve-
getacijo,

– na toplovodni sistem priključiti vse stanovanjske in
proizvodne objekte.

Varstvo pred hrupom
Raven hrupa v območju in v sosednjih stanovanjskih

območjih ne sme presegati veljavnih normativov. Znotraj
območja je lahko najvišja raven hrupa podnevi 60 dB(A) in
ponoči 50dB(A). Najvišja raven hrupa, ki ga lahko dejavnosti
znotraj območja povzročajo v sosednjem stanovanjskem ob-
močju ob Kajuhovi ali Zaloški cesti pa podnevi ne smejo
presegati 55 dB(A) in ponoči 45 dB(A).

Varstvo vodnih virov
Območje MM 5/1 Toplarna leži v 3. varstvenem pasu,

zato je pri posegih v prostor treba upoštevati predpise s
področja varstva virov pitne vode.

Pri vseh posegih v prostor je treba:
– preveriti vse ponikovalnice in jih zaščititi pred vdorom

nevarnih snovi in požarnih vod,
– urediti zajem požarnih vod,
– preveriti vse transformatorje in kondenzatorje.
Pred gradnjo novih objektov je treba preveriti onesna-

ženost tal in izvesti ustrezno sanacijo.
Vse manipulativne površine, predvsem pa transportne

poti, morajo biti utrjene, obdane z dvignjenimi robniki in
kanalizirane preko tehnološke kanalizacije.

Posamezni objekti ali celotni proizvodno poslovni kom-
pleksi morajo biti zasnovani na principu lovilne sklede, če to
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v celostni ekološki oceni ni posebej omenjeno kot nepo-
trebno in nadomeščeno z drugačno tehnološko rešitvijo.

Temelji novogradenj morajo biti najmanj 5 m oddaljeni
od najvišjega znanega nivoja podtalnice.

Pri zasnovi vseh skladiščnih objektov ali prostorov mo-
rajo biti smiselno upoštevana določila pravilnika o tem, kako
morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi.

Vse dopustne ekološko nevarne dejavnosti in dopust-
no skladiščenje nevarnih snovi mora biti nad površino.

Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se morajo zbirati v smetnjakih.
Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upo-

števati:
– odjemna in zbirna mesta morajo biti izven prometnih

površin, dobro prometno dostopna odjemna in zbirna mesta
morajo biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzroči-
telja komunalnih odpadkov,

– odjemna oziroma zbirna mesta morajo biti zaščitena
z nadstrešnico na utrjeni površini, z odtokom in opremljena
z vodo,

– posebni odpadki se smejo skladiščiti le na zato po-
sebej določenih mestih.

Za odpadke mora biti rešeno ekološko učinkovito raz-
strupljanje ter varno začasno skladiščenje oziroma deponi-
ranje.

Na lokaciji se ne sme skladiščiti odpadkov za več kot
enkraten odvoz (kontejner) oziroma jih zadržati dlje kot tri
mesece.

Varstvo pred požari
Za zagotovitev požarne varnosti je treba upoštevati po-

žarnovarnostne odmike med objekti in napravami in omogo-
čiti dostope za urgentna vozila.

Urgentne poti morajo biti speljane krožno. Protipožarni
hidranti morajo biti locirani ob zunanji strani intervencijskih
poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

V postopku priprave lokacijske dokumentacije mora
biti izdelana strokovna požarnovarnostna ocena gradnje ozi-
roma posegov v prostor.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

16. člen
Usmeritve za posege v prostor Zaloške ceste:
– ob Zaloški cesti se izvede dvovrstni drevored,
– tlakovane površine morajo biti po celotni dolžini ob

Zaloški enotno zasnovane in oblikovane. Tlaki smejo biti iz
kombinacij različnih materialov (beton, kulir, granit ipd.), v
nobenem primeru ne samo asfalt.

17. člen
F1
Toplarna
Namembnost: proizvodnja in spremljajoče dejavnosti,

(uprava, skladišča, deponije), komunalno servisne dejav-
nosti.

Vrste posegov: dovoljeni so vsi posegi v zvezi z ekološ-
ko, tehnološko sanacijo obstoječega stanja in novogradnje,
prizidave ter nadzidave kot funkcionalne dopolnitve obstoje-
čih objektov ali naprav.

Ob južnem (ob cesti C3) in ob vzhodnem robu deponi-
je (ob cesti C10) je obvezna izvedba zaščitnega zidu, inten-
zivna zazelenitev z avtohtonimi vrstami (gaber) in zasaditev
drevoreda.

Varovanje okolja: treba je ustrezno urediti skladiščenje
manjših količin olj, prazne embalaže in odpadnih olj. Potreb-
na je stalna kontrola odpadne vode.

F2
Javni program
Namembnost: storitvena, trgovska, poslovna dejavnost;
Vrste posegov: sprememba namembnosti stanovanj v

poslovne prostore in pritličij stanovanj blokov v storitveno in
trgovsko dejavnost novogradnja objektov storitvenih, po-
slovnih ali trgovskih dejavnosti je dovoljena le ob spremembi
namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov v celoti.

Ob cesti C3 je obvezna zasaditev drevoreda.
Izraba: FSI = do 1,6 (znotraj morfološke enote).
Gabarit: do P+4+ izkoriščeno podstrešje.

F3
malo gospodarstvo
Namembnost: obrtna, storitvena, servisna, gostinska,

trgovska ali poslovna dejavnost ter gradnja objektov in na-
prav za ekološko ali tehnološko sanacijo Toplarne.

Vrste posegov: novogradnja niza objektov ob cesti C4.
Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav za ekološko ali
tehnološko sanacijo Toplarne.

Izraba: FSI = do 1,6 (znotraj območja morfološke
enote).

Gabariti: do P+4+ izkoriščeno podstrešje.
Oblikovaje: zazidava ob cesti C4 mora biti členjena.

F4
malo gospodarstvo, javni program
Namembnost: obrtna, storitvena, servisna, gostinska,

trgovska ali poslovna dejavnost.
Vrste posegov: spremembe namembnosti obstoječih

objektov novogradnje so možne le v primeru, da se obstoje-
či objekti rušijo.

Izraba: FSI = do 1,6 (znotraj morfološke enote).
Gabariti: do P+4+ izkoriščeno podstrešje.
Varovanje okolja: podjetje Jager mora urediti manjše

skladišče nevarnih snovi in odpadnih sodov.

F5
javni program
Namembnost: poslovna, gostinska, trgovska dejavnost

in spremljajoče dejavnosti.
Vrste posegov: Na obstoječih objektih so dovoljene le

spremembe namembnosti v poslovno, trgovsko in gostinsko
dejavnost.

Izraba: FSI= do 1,6.
Gabariti: do P+4+ izkoriščeno podstrešje.
Varovanje okolja: manjša skladišča nevarnih snovi je

treba sanirati po principu lovilne sklede.

F6 in F7
javni program
Namembnost: poslovna, gostinska, trgovska dejavnost

in spremljajoče dejavnosti.
Vrste posegov: gradnja objektov trgovsko poslovnega

centra.
Na obstoječih objektih ob Zaloški cesti so dovoljene le

spremembe namembnosti v poslovno trgovske in gostinske
dejavnosti.

Izraba: FSI = do 1,8 (znotraj območja morfološke
enote).

Promet: parkirna mesta je treba zagotoviti znotraj funk-
cionalne enote, tudi v kletnih etažah.

Gabariti: do P+4+ izkoriščeno podstrešje.
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Oblikovanje: Urbanistično arhitekturna zasnova mora
oblikovati podobo Zaloške ceste kot mestne vpadnice. Zazi-
dava mora biti intenzivna, členjena in mora upoštevati tipolo-
gijo pozidave južnega roba Zaloške ceste. Objekti morajo
biti kvalitetno arhitekturno zasnovani in oblikovani.

Za vsako funkcionalno enoto je treba, pred izdelavo
lokacijske dokumentacije izdelati strokovno gradivo, ki ga
mora potrditi pristojna služba za urejanje prostora.

S strokovnim gradivom je treba utemeljiti predlagane
posege glede oblikovanja objektov, izrabe ter ostalih določil
tega odloka. Strokovno gradivo mora vsebovati idejno za-
snovo objektov in ureditve zunanjih površin.

IV. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati tista

določila odloka o sprejemu zazidalnega načrta za območje
zazidalnega otoka MM 4 (Uradni list SRS, št. 6/79 in
18/81), ki se nanašajo na območje urejanja MM 5/1.

19. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje,
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 3521-23/98-2
Ljubljana, dne 8. marca 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1261. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 (za območje Mestne
občine Ljubljana)

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
3. seji dne 8. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (za območje Mestne občine

Ljubljana)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98
in 13/99) – za območje Mestne občine Ljubljana, (v nada-
ljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), – ki se
nanašajo na:

a) spremembo dela trase predvidene obvozne tovorne
železniške proge in

b) spremembo dela trase predvidene hitre proge.

2. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine

Ljubljana se:
4. poglavje »Dolgoročni plan po dejavnostih in območ-

jih« spremeni tako, da se:
– v točki 4.2.1. »Regionalni prometni sistem« v bese-

dilu s podnaslovom »Železniški promet«, v tretjem odstavku
črta besedilo druge alinee, v četrtem odstavku črta prvi in
drugi stavek in nadomesti z besedilom:

»gradnja obvozne tovorne železniške proge Brezovi-
ca–Vižmarje–Črnuče–Šentjakob–Zalog (Proga bo dvotirna,
elektrificirana in bo potekala od tehnične postaje Brezovica
do Dolgega mostu ob obstoječi progi, dalje za Rožnikom in
skozi Šiško po poglobljeni in pokriti trasi, nato skozi Črnuče
do Šentjakoba, kjer se bo proti jugu priključila na ranžirno
postajo Zalog),

– v četrtem odstavku črta besedilo 4. alinee in nado-
mesti z besedilom:

»hitra proga Trst–Ljubljana–Zagreb za potniški in me-
šani promet (proga bo dvotirna, elektrificirana in bo potekala
od tehnične postaje Brezovica vzporedno z obstoječo progo
do Dolgega mostu, dalje skozi tunel pod Rožnikom do pot-
niške postaje Ljubljana s priključevanjem na nivo obstoječih
tirov in dalje v smeri proti Zidanemu mostu vzporedno z
obstoječo progo)«,.

3. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami navedenimi v

2. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del
prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v tč. 8. “Karto-
grafski del dolgoročnega plana” v kartah:

»– karte v merilih 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so
prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti
in naselij kot celot«,

“– kartografska dokumentacija k planu v merilu
1:5000” in

“– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljub-
ljane v merilu 1:10.000”.

V legendi na karti 07. »Zasnova prometnega omrežja«,
072 »Zasnova železniškega omrežja« v merilu 1:50.000 se:

besedilo »magistralna proga« spremeni v »hitra proga«,
besedilo »prva glavna proga« spremeni v »glavna proga

I. reda«,
besedilo »druga glavna proga« spremeni v »glavna pro-

ga II. reda« in
besedilo »stranska proga« spremeni v »regionalna

proga«.
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4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne

občine Ljubljana so na vpogled na:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje in
– izpostavah Upravne enote Ljubljana.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določ-

be družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87,
2/88, 23/88, 27/88, 19/89 in Uradni list RS, št. 45/90,
2/92 in 49/92) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in
se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 005-65/97-3
Ljubljana, dne 8. marca 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 (za območje Mestne
občine Ljubljana)

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
3. seji dne 8. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (za območje Mestne občine

Ljubljana)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98
in 13/99) – za območje Mestne občine Ljubljana, (v nada-
ljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana),

– ki se nanašajo na spremembo namenske rabe povr-
šin ureditvenih območij CO7/22 Spodnje Poljane, CP7/22
Spodnje Poljane, CP7/23 Klavnica in MR2/1 Kodeljevo.

2. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine

Ljubljana se:

4. poglavje »Dolgoročni plan po dejavnostih in območ-
jih« spremeni tako, da se:

– v točki 4.5. »Površine za proizvodne dejavnosti« v
trinajstem odstavku v drugi alinei črta besedilo:

»prenovo – sanacijo cone CP 7/22 in CP 7/23 (CM 1
– Sadje zelenjava, Mercator) za širitev obstoječih dejav-
nosti«,

9. poglavje »Tabele« spremeni tako, da se v točki 9.6.
“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti”:

– v koloni C7 črta besedilo:

“CO 7/22 Spodnje Poljane ZN«, »CP 7/22 Spodnje
Poljane ZN«, in »CP 7/23 Klavnica PUP«

ter doda besedilo:

»CS 7/22 Spodnje Poljane ZN« in »CO 7/23 Spodnje
Poljane PUP«,

– v koloni M2 doda besedilo:

»MO 2/2 Kodeljevo PUP«.

3. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami navedenimi v

2. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del
prostorskega plana mestne občine Ljubljana v tč. 8. “Karto-
grafski del dolgoročnega plana” v kartah:

“– kartografska dokumentacija k planu v merilu
1:5000” in

“– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljub-
ljane v merilu 1:10.000”.

4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne

občine Ljubljana so na vpogled na:

– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in

– izpostavah Upravne enote Ljubljana.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določ-

be družbenega plana Občine Ljubljana Center za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88
43/88 in Uradni list RS, št. 6/93) – v delih, ki so v nasprotju
s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 005-65/97-4
Ljubljana, dne 8. marca 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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CERKVENJAK

1263. Statut Občine Cerkvenjak

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Cerkvenjak
na 3. redni seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Cerkvenjak

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Cerkvenjak je samoupravna lokalna skupnost

ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Ča-
gona, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica,
Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina in Župetinci.

Sedež občine je na Cerkvenjak 25; 2236 Cerkvenjak.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Občina Cerkvenjak (v nadaljnjem besedilu: občina) v

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglas-
ju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališ-

če, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

5. člen
Občina Cerkvenjak ima svoj grb, zastavo in praznik,

katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: “OBČINA
CERKVENJAK”, v notranjem krogu pa naziv organa občine:
“Občinski svet”; “Župan”; “Nadzorni odbor”; “Občinska upra-
va”; “Volilna komisija”. V sredini pečata je grb občine. Veli-
kost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s
svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,

– sprejema proračun in zaključni račun občine,

– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-
ženjem,

– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-
ko, da:

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-
jejo razvoj gospodarstva v občini,

– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski
razvoj,

– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-
sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,
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– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.
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III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

10. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje osem članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

14. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prevešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
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merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nez-
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.

16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

17. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje

občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

18. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinske-
ga sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

21. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
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Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev
ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpi-
se, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcio-
narjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

24. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalno delovno telo občinskega sveta je statutarno prav-

na komisija, ki ima tri člane.
Občinski svet lahko po potrebi z odlokom ustanovi tudi

druga stalna delovna telesa.
Odbori in komisije štejejo tri do pet članov. Število

članov posameznega stalnega delovnega telesa občinskega
sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občin-
skega sveta oziroma z odlokom o ustanovitvi.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

28. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

–  usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,
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– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

36. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.
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Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov ožjih delov občine (vaških ali četrtnih
skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skla-
dov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občin-
skim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodar-
nost porabe občinskih javnih sredstev.

38. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne (vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine, delavci ob-
činske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna in

finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter občin-
skih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni
nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim
premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi
druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor ob-
činski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

42. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.
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43. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

47. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

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

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

49. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

50. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

53. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo-

slenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

54. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

V skladu z zakonom lahko občino zastopa pred sodišči
tudi županov pooblaščenec. Župan lahko za zastopanje
pooblasti ali odvetnika ali delavca občinske uprave, oziroma
osebo, ki jo je mogoče določiti za pooblaščenca zastopnika
v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja.

7. Drugi organi občine

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.
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Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. VAŠKI ODBORI

57. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri

opravljanju javnih zadev v občini, ustanovi občinski svet z
odlokom vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z
odlokom se določi območje, organizacija in način dela vaš-
kih odborov.

Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog
komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja občinski svet.

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih akcij na
njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljeni-
mi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (oc-
vetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in
pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

58. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.

1. Zbor občanov

59. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

60. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali vaškega odbora.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v vaški ali četrtni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstot-
kov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

61. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

62. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
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valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

63. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

64. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

65. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

66. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-

tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

67. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

68. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

69. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

70. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

71. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za

njen del.
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Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

72. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

73. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

74. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

75. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

76. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja

odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

77. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

78. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

79. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

80. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

81. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

82. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

83. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

84. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.
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Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

85. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

86. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

87. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

88. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

89. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

90. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

91. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

92. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– občanov za sofinanciranje določenih nalog in obvez-

nosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

93. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih na-
menih.

94. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.
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95. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

96. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

97. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

98. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

99. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

100. člen
Rezerva se uporablja:
–  za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot
so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

–  za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

–  za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

101. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter pred-
videna in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva
rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom
proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31.
decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

102. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

103. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

104. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovod-
skih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri
specializirani organizaciji.

105. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

106. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

107. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

108. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
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109. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

110. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

111. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

112. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

113. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

114. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

115. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

117. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

118. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

119. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

120. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

121. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

122. člen
Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov obči-

ne do uskladitve določb ZLV z ZLS določi svet ožjega dela
občine s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

123. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Lenart.

124. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-1/99
Cerkvenjak, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.
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GORENJA VAS–POLJANE

1264. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine
Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 5/95) je Občinski
svet občine Gorenja vas-Poljane na 4. seji dne 26. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpi-
si, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev ob-
jektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta
odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Gorenja vas-Po-

ljane in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Gorenja vas-Polja-
ne so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ali
gozdne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

1. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

2. Lokalne ceste v naseljih se v skladu z merili za kate-
gorizacijo javnih cest razvrstijo na mestne ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Gorenja vas-Poljane na predlog župana.

2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranijo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
laga občinska uprava, krajevne skupnosti na predlog obča-
nov in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organi-
zacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne
odloči Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na predlog
župana.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republi-
ke Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno (do vsakega 1. 7) in se upoštevajo v planu
vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

1. Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomeščajo prejšnjo.

2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na
predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v
zemljiško knjigo.

3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o goz-
dovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
odloči Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na pred-
log župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku
iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti in druge poti, ki niso
zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenje-
ne dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njen upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
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3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavlja iz vplačil za ogled spomeni-
kov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Gorenja vas-Poljane.

12. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresniče-
vanje, sprejme Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na
predlog župana.

2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov se-
stavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah, zasutja prepustov ipd.), in
izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja
občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest oprav-
lja občinski upravni organ (Oddelek za komunalno in gospo-
darsko infrastrukturo) za ceste. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanje občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih in inve-

sticijskih del na občinskih cestah, za katere je predpisana
izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/
ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Gorenja vas-Poljane;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave raziskoval-
nih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z

Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi
na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

2. Če je izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisa-
nega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda
kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na
podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investi-
torjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za tako izved-
bo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukci-
jo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občin-
ske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristo-
pov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajo-
čih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekon-
strukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za name-
ne razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve,
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za
določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč Oddelek
za komunalne in gospodarske dejavnosti ob upoštevanju pred-
logov javnih prevoznikov.
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2. Na vseh novo zgrajenih odsekih in vseh novo rekon-
struiranih občinskih cestah se avtobusna postajališča gradi
zunaj vozišča.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavcem vodotokov)
1. Stroški gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega
zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje objekta) je sestavni del vzdr-
ževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdr-
ževanja vodotoka.

21. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali
zaradi pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

3. Stroški projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
1. Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o

gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojen občinski organ za ceste mora dati investitorju
oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka
na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitor-
je oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objek-
te in naprave v ali ob cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnav-
ljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-

nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, ki urejajo javne ceste in določbe 29. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 29.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvaja-
nje ukrepov iz prvega odstavka 29. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski organ za ceste.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje cest in organizira-
nje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja režijski
obrat po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe. Ob-
činske ceste za katere krajevne skupnosti ali uporabniki izka-
žejo interes, bodo še naprej vzdrževali uporabniki sami v
dogovoru z pristojnim občinskim organom za ceste.

3. Za občinske ceste, na katerih uporabniki ali krajevne
skupnosti še naprej izvajajo redno vzdrževanje v lastni režiji le ti
prejmejo vsa sredstva iz občinskega proračuna, ki pripadajo
posamezni občinski cesti glede na njeno dolžino in kategorijo.

4. Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane določi tudi
program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki
se zagotavljajo iz proračuna občine, in določi odgovorno
osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Obči-
na Gorenja vas-Poljane subsidiarno odgovorna.

5. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja
pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in pod
pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizirani-
mi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste.

27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije

nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih ce-
sta, po katerih je dovoljen javni promet je pristojen občinski
upravni organ za ceste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet.

2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti
soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega uprav-
ljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske
ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
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treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo posa-

meznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, odjuge, poškodb ceste zaradi naravnih
in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vo-
zil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

2. Vodja pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občin-
skega inšpektorja za najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s
prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prve-
ga odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti poli-
cija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost. Izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi z določbo 50. člena odloka.

5. Določbe te člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se prepreči škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Novogradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglas-
je iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varo-
valnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 6m
– pri javni poti 4m
– pri mestni ali krajevni cesti 6m

6. Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Gorenja vas-
Poljane.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplo-
vodi in druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina
Gorenja vas-Poljane, se smejo napeljevati oziroma postavljati
v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le
pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ za ceste zahteva od
upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar
je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske
ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja
za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko od-
kloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi
in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistve-
no oteževalo njeno vzdrževanje ali onemogočalo morebitno
rekonstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občin-
ski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega ob-
činskega upravnega organa za ceste.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska ško-
da. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti nevar-
nost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ce-
ste.Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti
poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o
končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav
in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in
o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poško-
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo
ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovolje-



Stran 2930 / Št. 26 / 15. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije

nih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presegajo omejitev
katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski
cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po ob-
činskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ za ceste
v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izrednih dovoljenjih
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.

4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se opravijo takoj zaradi vzpostavitve prevozno-
sti občinskih cest v zimskem času, intervencije v zimskem
času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izred-
nih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza
mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občin-
skim organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov in splošna omejitev nosilnosti)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

3. Največja osna obremenitev, ki velja za vse občinske
ceste znaša 8 ton. V primeru, da je omejitev manjša od 8 ton
pristojen občinski upravni organ za ceste izda odločbo o
omejitvi in postavitvi ustrezne prometne signalizacije.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločenih v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta
upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravlja-
nje teh dejavnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinske-
ga upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-
tov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že
v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne sig-
nalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovo-
ljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signaliza-

cijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega pro-
meta ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob
izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno določbo
zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram.
Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

1. Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu
s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez soglasja ali
če ta ni preurejen v skladu z določbo iz 38. člena tega
odloka.

2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben
zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega
vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

2. Pravne in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelo-
vati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev naprav nad občinskimi cestami ali ob njih
mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste.

42. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce-

ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato zelo vplivala na stabilnost
cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet
na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se opravljajo le
pod pogoji, ki jih določa soglasje.

43. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno in trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti
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in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati
cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih
posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:
i. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
ii. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
iii. ovirati odtekanje vode s ceste;
iv. z mazili ali drugimi snovmi premazati cesto;
v. voziti ali parkirati po delih ceste, ki niso namenjeni za

vožnjo z vozili (pločniki, druge površine rezervirane za pešce
in ali kolesarje, bankine);

vi. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali
ob cesti les, opeko, odpadni ali drugi material ali predmete,
če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslab-
ša njeno urejenost;

vii. nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luč ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale pro-
met;

viii. spuščati po brežinah ceste kamenje, les, in drugi
material ali predmete;

ix. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvi-
janja prometa;

x. poškodovati prometno signalizacijo;
xi. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
xii. puščati na cesti ali metati nanjo kakršne koli predme-

te ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaževati cesto;

xiii. puščati na cesti živali brez nadzora, napajati živali ob
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;

xiv. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in dru-
ge gorljive snovi;

xv. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

xvi. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

xvii. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

xviii. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

44. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah le, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

45. člen
(obveznosti sosedov ob občinskih cestah)

1. Sosedi ob občinskih cestah morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

2. Sosedi ob občinskih cestah morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njegovega vzdrževanja, gradnjo obtočnih in ponikval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hru-

pom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni
mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

3. Sosedi ob občinskih cestah morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogro-
zijo varnosti udeležencev v prometu.

46. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

3. Ukrepi za varstvo prometa

47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena
tega odloka.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenja
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katere je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se izda,
če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste. Do-
voljenje se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka
47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora
izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega
izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela
izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnič-
na dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih
je predlagana delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
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času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popol-
ne zapore ceste. Izdajatelj mnenja za zaporo ceste lahko
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga
v času med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo.

49. člen
(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ter na notranji strani krivin (pregledna berma) ni dovolje-
no saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati
predmetov in naprav ali storiti kaj drugega, kar bi oviralo
preglednost občinske ceste.

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišč mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali poli-
cista odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe pravico do odškodnine.
Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik ozi-
roma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ
za ceste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik ozi-
roma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je taka omejitev uporabe zemljišča določena
v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
iz 30. člena tega odloka.

50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
glede na odločbo župana ali Občinskega sveta občine Gore-
nja vas-Poljane pristojen občinski upravni organ za ceste,
razen v primeru iz 29. člena tega odloka in v primerih, ko je
njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posle-
dica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih
cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pri-
stojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in
prostor.

Za postavitev naprav za umirjanje prometa na občinskih
cestah v naseljih in pripadajočo vertikalno signalizacijo izda
pristojen občinski upravni organ za ceste soglasje v skladu s
105. členom zakona o varnosti cestnega prometa.

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni ali zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno področje ali naselje in
podobno, samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev
turistične in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik
pristojnega upravnega občinskega organa za ceste s skle-
pom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje

in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepove-
dano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni
organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev zno-
traj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležen-
ce v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanje
in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavi-
tev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglas-
je za njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ
za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter
pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
le za določen čas in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane. Transparenti mo-
rajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem.

52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)

1. Kdor namerava ob občinski cesti(zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkira-
nje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo
37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek
oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parki-
ranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti pozitiv-
no mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste.

53. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenj za poseg v prostor in katera po določbah
tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste,
ter zoper sklep iz drugega odstavka 47. člena tega odloka je
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektoroziroma medobčinski inš-
pektor za ceste.

Dokler občinski inšpektor za ceste ni imenovan, še na-
prej opravlja inšpekcijsko nadzorstvo občinskih cest Prometni
inšpektorat Republike Slovenije.

55. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delov-
nih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo
v državni upravi.
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56. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

1. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti,
ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolž-
nosti:

i. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

ii. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati do-
kumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela
izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju
s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh
del;

iii. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

iv. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

v. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

vi. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
vii. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
viii. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni
izročena prometu.

2. Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje,
pete in osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži
njene izvršitve.

3. V zadevah iz pete točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali var-
nosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v
prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajša-
nem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se
odločba izvrši takoj.

4. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občin-
ski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skup-
nosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorec materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v

skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah,

podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in pred-
pisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občin-
ske ceste;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumentaci-
jo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obrav-
navani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno upo-
rabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo
in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

5. O ukrepih, ki jih je odredil po peti točki prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.

6. Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvezno-
sti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe, lahko poda občinskim upravnim organom utemeljen
predlog za uveljavitev sankcij, določenih s pogodbo med
izvajalcem in občino.

7. Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
(prekrški)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

i. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne
koli druge objekte ali naprave (drugi odstavek 30. člena);

ii. brez soglasja napelje ali postavi nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);

iii. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

iv. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja
(33. člen);

v. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte ali naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojne-
ga občinskega upravnega organa za ceste (36. člen);

vi. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnični-
mi in drugimi pogoji tega soglasja) (prvi odstavek 37. člena);

vii. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);

viii. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(41. člen);

ix. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej
(46. člen);

x. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (42. člen);

xi. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(43. člen);

xii. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 44. člena);

xiii. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 44. člena);
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xiv. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 45. člena);

xv. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
47. člena);

xvi. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitve-
nih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 48. člena);

xvii. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo
ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo zača-
sne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega traja-
nja (tretji odstavek 48. člena);

xviii. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena);

xix. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(51. člen).

2. Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

58. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

59. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest:

i. če teh cest ne vzdržuje tako da omogočajo varno
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena);

ii. če se ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del
ob morebitni stavki;

2. Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

60. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
23. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

3. Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznu-
je odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije
občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi
pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23.
člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski organ za ceste najkasneje v enem letu
po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in
vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega
odloka.

62. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili pri-
ključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez pred-
pisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo
vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občin-
skem upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 39. člena tega odloka.

63. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najka-
sneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 50. in 51. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju
s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

65. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše
v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

2. Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka te čle-
na, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo
pravico zahtevati v skladu z zakonom.

66. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 5-5/99
Gorenja vas, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane

Jože Bogataj l. r.
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GORIŠNICA

1265. Odlok v občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Obči-
ne Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95
in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na 3. redni seji
dne 11. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Gorišnica in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Gorišnica so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Gorišnica na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe

(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti uteme-
ljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Gorišnica na predlog
župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Gorišnica na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Gorišnica na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5.
člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
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(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Gorišnica.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Gorišnica na predlog
župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest, naloge v zvezi z investicijami v občin-
ske ceste;

– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in
zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Gorišnica;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnje člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za name-
ne razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
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19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ / pristojna služba občinske uprave /
za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana / pristojne službe občinske uprave / za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elemen-
tov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ / pristojna služ-
ba občinske uprave / za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojen občinski upravni organ /pristojna služba
občinske uprave / za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji

občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce dru-
gih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30
dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ / pristojna služ-
ba občinske uprave / za ceste.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Gorišnica.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5). Za stanje občinskih cest je Občina Gorišnica sub-
sidiarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ / pristojna služba občin-
ske uprave / za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občin-
ski upravni organ / pristojna služba občinske uprave / za
ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
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28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ / pristojna služ-
ba občinske uprave / za ceste.

29. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Občinska cesta na mejnem prehodu se vzdržuje v ena-

kem obsegu in na enakem nivoju kot pred mejnim preho-
dom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem pre-
hodu zagotavljajo upravljalci teh površin.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste lahko zaradi zapore občinske
ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste predhodno pridobiti soglasje
lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste
na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo

promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
 ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poš-
kodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave s
sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali
omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali
njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obre-
menitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega or-
gana / pristojne službe občinske uprave / za ceste mora o
ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpek-
torja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
upravni organ / pristojno službo občinske uprave / za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega od-
loka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne službe
občinske uprave /za ceste.

(3) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste izda soglasje iz prejšnjega od-
stavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni
pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukre-
pov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, dolo-
čenih s 15. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri glavni mestni cesti 12 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Gorišnica.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Gorišnica, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne službe
občinske uprave / za ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste lahko zahteva od upravljavca
vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ce-
ste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
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(3) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa / pristojne službe občinske
uprave / za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega orga-
na / pristojne službe občinske uprave / za ceste. V soglasju
se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ /
pristojna služba občinske uprave / za ceste v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti polici-
jo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim

organom / pristojno službo občinske uprave / za ceste
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci
rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnje člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občin-
ski upravni organ / pristojna služba občinske uprave / za
ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ
/ služba / odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje
teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa / pristojne službe občinske uprave / za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa / pristojne službe občinske
uprave / za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi
pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova oprem-
ljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ / pri-
stojna služba občinske uprave / za ceste zaradi ugotovitve
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določeni-
mi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste z upravno odločbo zahteva
njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preu-
reditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.
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41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba

občinske uprave / za ceste lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežni-
mi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim upravnim organom / pristojno
službo občinske uprave / za ceste in prilagoditi vrsto in
obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojen občinski upravni organ / pristojna služba
občinske uprave / za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa / pristojne službe občinske uprave
/ za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa / pristojne službe občinske uprave /za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa / pristojne službe občinske uprave
/za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih
določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto.

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
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48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste. Dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ / pristojna služ-
ba občinske uprave / za ceste. O izdanih dovoljenjih pristo-
jen občinski upravni organ / pristojna služba občinske upra-
ve / za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Do-
voljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega uprav-
nega organa / pristojne službe občinske uprave / za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa / pristojne službe ob-
činske uprave / za ceste potrjena prometno tehnična doku-
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občin-
ski upravni organ / pristojna služba občinske uprave / za
ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravne-
ga organa / pristojne službe občinske uprave / za ceste iz
32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Gorišnica na predlog župana, razen v
primerih iz 32. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne
službe občinske uprave / za ceste s sklepom. Pristojen
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občinski upravni organ / pristojna služba občinske uprave /
za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ / pristojna služba občinske uprave /
za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te
razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ / pristojna služba občinske uprave / za ceste.
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Gorišnica. Transparenti morajo biti
izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne
službe občinske uprave / za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ /
pristojna služba občinske uprave / za ceste, ter zoper sklep
iz drugega odstavka 52. člena tega odloka je dovoljena
pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ali inženir gradbeništva, ki ima najmanj 10 let
delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v držav-
ni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela
ali opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in
prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravlja-
jo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z
njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči ško-
da;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri po-

segih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, re-

konstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregleda-
na ali ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka te člena, je osem dni od dneva njene
vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prvega odstavka te člena, ne zadrži njene izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
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in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumenta-
cijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v
obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve
tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno
uporabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojen občinski upravni organ / pristojno služ-
bo občinske uprave / za ceste in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve ob-
veznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. čle-
na);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. čle-
na);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa / pristojne službe
občinske uprave / za ceste (38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa / pristoj-
ne službe občinske uprave / za ceste ali če ji ne da na
razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek
23. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa / pristojne službe občinske uprave / za
ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občin-
ske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev dru-
gih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravo-
časne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu / pristojni službi občinske upra-
ve / za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 41.
člena tega odloka.

64. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

65. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

66. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

67. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj, št. 21/85).

68. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-22/99
Gorišnica, dne 19. marca 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

1266. Sklep o določitvi ekonomske cene programa
vrtca Cirkulane in Gorišnica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine
Gorišnica na 3. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programa vrtca

Cirkulane in Gorišnica

1
Ekonomska cena na otroka mesečno za celodnevno

varstvo do 10 ur od 1. do 3. leta znaša 41.000 SIT,
od 3. do 7. leta pa znaša 30.000 SIT.

2
Dodatne oblike varstva v vrtcu Cirkulane:
– 4 urno varstvo s prehrano 17.390 SIT
– 2 urno varstvo s prehrano 12.370 SIT
– 2 urno varstvo brez prehrane  5.020 SIT
– varstvo otroka s posebnimi potrebami  124.118 SIT
– rezervacija mesta – odjava za čas počitnic – cena

20% po odločbi o višini plačila za program vrtca.

3
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in
1/98.

4
Ta sklep začne veljati z dnem potrditve na Občinskem

svetu občine Gorišnica in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-03-24/99
Gorišnica, dne 19. marca 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.
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GORNJI PETROVCI

1267. Statut Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na
4. redni seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Gornji Petrovci je samoupravna lokalna skup-

nost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Ku-
keč, Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Sta-
njevci, Šulinci in Ženavlje.

Sedež občine je v Gornjih Petrovcih 31/d.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Gornji Petrovci so ustanovljeni ožji

deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Gornji Petrovci so določeni s tem
statutom in odlokom občine.

Imena in območja ožjih delov občine so:
– Krajevna skupnost Gornji Petrovci; Vaške skupnosti:

Gornji Petrovci, Peskovci,
– Krajevna skupnost Križevci; Vaške skupnosti: Koša-

rovci, Križevci, Kukeč, Panovci,
– Krajevna skupnost Šulinci; Vaške skupnosti: Adrijan-

ci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulin-
ci, Ženavlje.

3. člen
Občina Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: občina)

v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem
soglasju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko inicia-
tivo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

6. člen
Občina Gornji Petrovci ima svoj grb, zastavo in praznik,

katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Gornji
Petrovci, v notranjem krogu pa naziv organa občine – občin-
ski svet; župan; nadzorni odbor; občinska uprava, volilna
komisija. V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo
in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
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– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter – ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.
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III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti
občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
(podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča
o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
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merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o
nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejav-
nostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih
dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na
podlagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

18. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje

občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, lahko pa tudi
predsedniku nadzornega odbora in tajniku občine. O sklicu
seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinske-
ga sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
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Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih čla-
nov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev
ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpi-
se, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcio-
narjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za proračun in finance,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo,
– odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno

infrastrukturo,
– odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo,
– odbor za šport in rekreacijo,
– odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in dru-

žino,
– odbor za varstvo okolja,
– odbor za zaščito in reševanje,
– volilna komisija,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za prošnje in pritožbe,
– komisija za nagrade in priznanja,
– komisija za delitev premoženja,

– komisija za mednarodne odnose,
– svet za varstvo in preventivo v prometu,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Odbori in komisije štejejo tri člane. Število članov po-

sameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno
področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in od tega lahko največ polovico članov izmed
drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komi-
sija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
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– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občina za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
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tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupno-
sti), samo v tistem delu kjer so zajeta proračunska sredstva
občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občin-
skim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodar-
nost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne (krajevnih skupnosti), tajnik občine, delavci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora na predlog komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine (kra-
jevnih skupnosti), samo v tistem delu kjer so zajeta prora-
čunska sredstva občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter
občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov
ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), samo v tistem delu
kjer so zajeta proračunska sredstva občine, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor
razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim pre-
moženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi dru-
ge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski
svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.
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Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5.  Občinska uprava

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

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

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja žu-

pan občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjuje-
jo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za
opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

51. člen
Župan občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča župan občine, ki v pri-
meru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v uprav-
nih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

55. člen
Občina ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči

in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske orga-
ne in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
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7. Drugi organi občine

56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne, vaške skupnosti,
njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da
zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s
tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni
volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebi-
valcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

59. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog.

60. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obči-

ne, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajev-
ne skupnosti Občine Gornji Petrovci praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo po-
grebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom
občine ni drugače določeno,

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v

zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi pred-

pisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega

razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene

dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne,
športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.

61. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno.

62. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skup-
nosti.

Svet krajevne skupnosti Gornji Petrovci šteje pet čla-
nov, Svet krajevne skupnosti Križevci šteje šest članov, Svet
krajevne skupnosti Šulinci šteje osem članov.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
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Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nad-
zornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določ-
be zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje
mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo
tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.

63. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-

stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevnih skupnosti naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

64. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebi-
valstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine,

– razpisuje krajevni samoprispevek,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in

razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem občine.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne

skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpo-
laganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so ve-
ljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

65. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot
svoj posvetovalni organ.

66. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga se-

stavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pra-
vice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo-
dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja-
jo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in ob-
veznosti na občino.

67. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja ožjega dela občine.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

(Krajevne, vaške in četrtne) skupnosti imajo lahko svo-
je žiro račune. Sklep o posebnem žiro računu skupnosti
izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupno-
sti, v tistem delu kjer so zajeta proračunska sredstva občine,
opravlja nadzorni odbor občine.

68. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s
sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodelje-
na iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti
ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta
oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za
opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

69. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

70. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,
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– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– imenujejo in razrešujejo člane (krajevnih in vaških)

odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-

vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

71. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvi-
jo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu vo-
livcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

72. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

73. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 5 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je
zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi župan občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov župan občine seznani ob-
činski svet ter ga na krajevno običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

74. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

75. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

76. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

77. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.
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78. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

79. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PRO-
TI«, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

80. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

81. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

82. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

83. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volilcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

84. člen
Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

85. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

86. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– z neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

87. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
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88. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

89. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih

površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

90. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

91. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

92. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

93. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa in način delitve stroškov za skupno financiranje inve-
sticij.

94. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

95. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-

tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

96. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

97. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

98. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

99. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

100. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

101. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

102. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
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– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

103. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– občanov za sofinanciranje določenih nalog in obvez-

nosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

104. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

105. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

106. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

107. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

108. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

109. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

110. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

111. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sreds-
tva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
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112. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni ra-
čun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

113. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

114. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

116. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

117. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

118. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

119. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

120. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

121. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

122. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

123. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

124. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu občine NOVINE in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

125. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

126. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

127. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

128. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
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129. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

130. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

131. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

132. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravl-
janje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

133. člen
Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov obči-

ne do uskladitve določb zakona o lokalnih volitvah z za-
konom o lokalni samoupravi določi svet ožjega dela občine
s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

134. člen
Predpisi prejšnje občine Murska Sobota, s katerimi so

urejene lokalne zadeve iz zakona o lokalni samoupravi in
tega statuta in niso v nasprotju s tem statutom veljajo kot
predpisi Občine Gornji Petrovci, dokler jih Občina Gornji
Petrovci ne uskladi oziroma nadomesti z novimi predpisi.

135. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95, 65/98).

136. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Gornji Petrovci, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

1268. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji
Petrovci

Na podlagi 119. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci, na 4. redni seji dne 25. 3. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način 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. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime ob-
činskega organa »OBČINSKI SVET«.
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Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo župan
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetjih ter skladov, v katera so bili imeno-
vani kot predstavniki občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroš-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
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2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti

župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje sedem dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, tajniku občine in lahko tudi predsedniku nad-
zornega odbora občine.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov
sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
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opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom in dnevnim redom seje.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre
sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke
dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih po-
datkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaup-
ne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

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

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razpra-
ve in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napove-
di replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.
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Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

33. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

34. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po

dveh urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen

predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandamajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ
dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-

či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

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

40. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
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lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA” njen sprejem.

45. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

47. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA” ali “PROTI” sprejemu predlagane odločitve ali pa se
glasovanja vzdržijo.

48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali se glasovanja vzdrži.

49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi župan.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali
besedo “PROTI”.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

51. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

52. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovan-
ja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravi-
co podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Povzetki sprejetih zapisnikov sej občinskega sveta se
sproti objavljajo v občinskem glasilu. Zapisnik nejavne seje
oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu
seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

53. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magneto-

fonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov
občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega
seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico posluša-
ti magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.
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Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

54. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

55. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik ali župan občine
na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original
zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradi-
vu, ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila
za svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja župan občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Župan občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi župan občine.

7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

59. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so naslednji odbori, komisije in sveta:
– odbor za proračun in finance,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo,
– odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno

infrastrukturo,
– odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo,
– odbor za šport in rekreacijo,
– odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in

družino,
– odbor za varstvo okolja,
– odbor za zaščito in reševanje,
– volilna komisija,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za prošnje in pritožbe,
– komisija za nagrade in priznanja,
– komisija za delitev premoženja,
– komisija za mednarodne odnose,
– svet za varstvo in preventivo v prometu,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

60. člen
Odbor za proračun in finance ima tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju proračuna, financ in
investicij, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– proračun občine in zaključni račun,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispev-

kov, taks in drugih prihodkov ter izvajanje davčne politike
občine,

– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za proračun in finance lahko predlaga občin-
skemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem delovnem področju dela.

61. člen
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima tri

člane.
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Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, veterinarstvo, lovs-
tvo, rabo in varstvo kmetijskih površin,

– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnov-
nih kmetijskih proizvodov,

– celotni razvoj podeželja,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko pred-
laga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem delovnem področju dela.

62. člen
Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo ima

tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju otroškega varstva,
šolstva, izobraževanja in kulture, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občin-
skemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnav, predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok, vzgojo
in izobraževanje,

– štipendijsko politiko,
– kulturno dejavnost,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem delovnem področju dela.

63. člen
Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno

infrastrukturo ima tri člane.
Odbor opravlja vse predloge aktov in drugih odločitev

iz pristojnosti občine na področju urejanja prostora, gospo-
darske in cestne infrastrukture, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občin-
skemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– graditev in vzdrževanje vodovoda, energetskih in dru-

gih komunalnih objektov,
– prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in

druge posege v prostor,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest,
– varstvo in urejanje voda,
– rekreacijske in druge površine,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o do-
polnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predlo-
žiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.

Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno
infrastrukturo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem delov-
nem področju dela.

64. člen
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ima tri

člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, turizma
in gostinstva, ko so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– gospodarski razvoj občine,
– vzpodbujanje možnosti razvoja podjetništva in drob-

nega gospodarstva, ustanavljanje in delovanje skladov za
razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva, uvedbo olaj-
šav za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,

– razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
– turistično promocijo občine,
– kulturno dejavnost,
– področje kulture in varstvo kulturne dediščine,
– društva,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte
iz njegove pristojnosti na svojem delovnem področju dela.

65. člen
Odbor za šport in rekreacijo ima tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju športa in rekreacije, ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlo-
gom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nanaša:
– šport in rekreacijo,
– društva,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za šport in rekreacijo lahko predlaga občinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti na svojem delovnem področju dela.

66. člen
Odbor za zdravstvo, socialno varnost ter dom in druži-

no ima tri člane.
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Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju zdravstva, socialnega
varstva ter doma in družine, ki so občinskemu svetu predla-
gani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– zdravstveno dejavnost, socialno varnost,
– dom in družino,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za zdravstvo, socialno varnost ter dom in druži-
no lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti na svojem delovnem po-
dročju dela.

67. člen
Odbor za varstvo okolja ima tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– varstvo okolja in ekologijo,
– razne posege v prostor,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za varstvo okolja lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem delovnem področju dela.

68. člen
Odbor za zaščito in reševanje ima tri člane.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju zaščite in reševanja, ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlo-
gom odločitve.

Odbor obravnava predvsem problematiko, ki se nana-
ša na:

– zaščito in reševanje,
– in drugo problematiko iz njegove pristojnosti.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za zaščito in reševanje lahko predlaga občin-
skemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem delovnem področju dela.

69. člen
Volilna komisija ima osem članov.
Volilna komisija opravlja naloge določene z zakonom in

izvaja volitve v Občini Gornji Petrovci v skladu in v okviru
pristojnosti določene z zakonom in s statutom občine.

70. člen
Komisija za statut in pravna vprašanja ima štiri člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-

ka občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolni-
tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinski svet, komisijo za
statut in pravna vprašanja razlaga poslovnik občinskega
sveta.

71. člen
Komisija za prošnje in pritožbe ima tri člane.
Naloge te komisije so:
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne

zadeve, jih po potrebni preizkuša po ustreznih organih in pri
njih ukrepa, da rešijo zadeve po veljavnih predpisih in o tem
obvešča vlagatelja oziroma pritožnika,

– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih ob-
čani pošiljajo občinskemu svetu in delovnim telesom ter
ugotavlja vzroke zanje,

– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, statu-
tom in poslovnikom občine.

72. člen
Komisija za nagrade in priznanja ima tri člane.
Komisija enkrat letno objavi javni razpis s katerim pozo-

ve predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj in
nagrade Občine Gornji Petrovci. Prispele predloge obravna-
va in oceni, ali dosežki kandidata ustrezajo zahtevam iz
razpisa ter sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in
nagrad, ki jo posreduje občinskemu svetu. Predlog mora biti
v pisni obliki, vsebovati pa mora podatke o kandidatu ter
utemeljitev predloga.

73. člen
Komisija za delitev premoženja ima tri člane.
Komisija ureja vse stvari okrog delitve premoženja ob-

čine.

74. člen
Komisija za mednarodne odnose ima tri člane.
Naloga te komisije je:
– obravnava in daje predloge za sodelovanje z lokalni-

mi skupnostmi sosednjih držav in njihovimi organizacijami.

75. člen
Svet za varstvo in preventivo v prometu ima štiri člane.
Naloga sveta je:
– daje predloge in organizira vzgojo udeležencev v cest-

nem prometu.
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76. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima tri člane.
Naloga tega sveta je:
– daje predloge in obravnava problematiko varstva jav-

nih dobrin.

77. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

78. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

79. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta ali na
lastno željo člana odbora. Predlog novih kandidatov za čla-
ne odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

80. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

81. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

82. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

83. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

84. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

85. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

86. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).

87. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-

loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predla-
gatelj.

88. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
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odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

89. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

90. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

91. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina vseh članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

92. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih
članov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

93. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

94. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

95. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

96. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

97. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
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5. Postopek za sprejem proračuna

98. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

99. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
30. 4. tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan občinskemu svetu proračun v šestih mesecih po za-
četku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izho-
dišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občin-
ski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

100. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

101. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

102. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

103. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
pred sejo občinskega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

104. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandamjih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.

105. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

106. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

107. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

108. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

109. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

no-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

110. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
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spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

111. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glaso-
vanje.

112. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

113. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

114. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles
 občinskega sveta

115. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana – podžupanov

116. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

117. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imeno-
vanje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

118. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

119. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.
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120. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalo-
gah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

121. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

Občina izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi
sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev
sveta in drugih organov občine.

122. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

123. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

124. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z

dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

125. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči
svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

126. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci (Uradni list
RS, št. 45/95).

127. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

1269. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) in v skladu z uredbo o
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in si-
stemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni
list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci, na 4. redni seji dne 25. 3. 1999, na predlog
župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave Občine Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Gornji Petrovci.
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2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Gor-

nji Petrovci ustanovi enovit organ: občinska uprava Občine
Gornji Petrovci, s sedežem Gornji Petrovci 31/d, (v nadalj-
njem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativnopravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in

njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski or-
gani;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti, javne zavode in javna podjetja, ki jih je
ustanovila občina in druge proračunske porabnike;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti ob-
čine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih raz-
merij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;
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– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja de-
javnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje,

– upravljanje in gospodarjenje s kabelskim TV siste-
mom in internim TV kanalom.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj srednjo strokovno

izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest oziroma po svoji naravi.
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Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Gornji Petrovci v roku enega meseca po

uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi Občine Gornji Petrovci, ki je podlaga
za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 10/97).

30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 773/99
Gornji Petrovci, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

1270. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 26/99) ter v skladu s 100.b členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na 4. redni seji dne
25. 3. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Gornji Petrovci, ki sodi v 7. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5, županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
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Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Gornji Petrovci.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
21 plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače

župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

plače župana

– za nadomeščanje župana
   v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10%
– za vodenje občinskega sveta 10%
– za koordinacijo dela delovnih teles 20%
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
   župana po pooblastilu 10%

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače podžupana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
   župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)  15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 35%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta  25%
– predsedovanje seji delovnega telesa
   občinskega sveta 20%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je  20%

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-
kom se določi količnik za izračun dela plače člana občinske-
ga sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o

opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega raz-
merja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funk-
cije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
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Sejnina za posamezno sejo znaša 15% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziro-
ma največ 4% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
   dela ali sklepu nadzornega odbora 60%

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:

– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter

– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Gornji Petrovci. Stroški prevoza se
povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi dose-

danji pravilniki in sklepi o sejninah občinskih funkcionarjev
in plači župana.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. 4. 1999 in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 774/99
Gornji Petrovci, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 15. 4. 1999 / Stran 2979

IG

1271. Odlok o grbu in zastavi Občine Ig

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na
podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Ig na 3. redni seji dne 3. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Ig

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ig (v nadaljevanju:

simboli), ki predstavljata istovetnostna simbola Občine Ig in
označujeta pripadnost lokalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-
ka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Ig.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v registru HGV društva Heraldica Slovenica, ki je

simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Ig.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziro-
ma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potreb-
na pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb
ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehni-
ka, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre
za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti
idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi,
da se dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Ig v dveh
izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje
uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega

je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj od-
ločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogo-
jev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za
primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje
ugledu občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Ig.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Ig, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove
dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije

na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na obla-
čilih),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O primernosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Ig.

Uporaba simbola (grba) Občine Ig v njegovi celoti se
dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Obči-
ne Ig.

II. GRB

8. člen
Opis grba, splošno:
V deljenem ščitu zgoraj v sredini zlati trs, spremljan z

dvema močvirskima tulipanoma v rdeči in črni barvi, spodaj v
zelenem polju čopasti ponirek v srebrni in črni barvi.

Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Ig je upodobljen na deljenem ščitu pozno-

gotskega stila, sanitske oblike; iz sredine trnaste delilne črte
raste v zgornje srebrno polje trstika (phragmites communis)
v zlati storžasti cvet, spremljana v desno in levo simetrično z
dvema močvirskima tulipanoma (tulipa); njih viseča cvetova
imata po tri listke, zunanja dva sta rdeče, srednji je črne
barve.

V spodnjem zelenem polju plava čopasti ponirek (po-
doceps nigricollis) v srebrni in črni barvi.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki (in v miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah

občinskih organov na območju Občine Ig,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sveča-

nih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okras-
jem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih urad-
nih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan obči-
ne Ig (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih prilož-
nostih),

3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja
z grbovnim okrasjem,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
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10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov,

2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje ob-
čine,

3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.

11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države
ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali
občine.

Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma
znakoma, mora biti na sredini.

Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma zna-
ki, je:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v polkrogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na
levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Re-
publike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po

zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporab-
ljati v nasprotju z javnim mirom tako, da se krni ugled Obči-
ne Ig.

III. ZASTAVA

13. člen
Splošno:
Zastava Občine Ig je zelene in bele barve, z atributom

iz občinskega grba, črno-belim čopastim ponirkom v sred-
njem zelenem polju zastavine rute.

Opis:
Zelenobela ruta občinske zastave je krojena v razmerju

višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin
oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5.

Zastavina ruta je zelena z dvema vertikalno postavljeni-
ma belima poljema, od katerih prvo pokriva drugo šestino
zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste
rute. Sredino srednjega, (širšega) zelenega polja krasi atri-
but iz občinskega grba, črno-beli čopasti ponirek; velikost
njegove podobe je enaka polovični višini (V/2) zastavine
rute.

Detajlni prikaz razmerja zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del tega odloka.

14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izobesi:
1. ob prazniku Občine Ig,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kultur-

nih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se

zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma me-
stih, kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine
izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občin-
skega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi
pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejme-
jo uradne obiske.

Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih
skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev na-

vedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje
24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izobešene.

16. člen
Če je zastava Občine Ig izobešena poleg kakšne druge

zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani,
izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali ob-
čine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.

Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zasta-
vami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Ig postavljen pred drogovi teh zastav.

Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Ig v sredini.

Če je zastava Občine Ig izobešena z več drugimi zasta-
vami, je zastava Občine Ig:

1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu sku-

pine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na

območju Občine Ig.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slo-

venije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.

17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno polo-

ženi zastavini ruti, vertikalna zelena in bela polja, podoba
njenega atributa (čopasti ponirek) na srednjem zelenem po-
lju pa izraža naravni položaj ptice.

Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog ozi-
roma na njegovo sidrno vrv.

Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in
ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih sto-
pinj.
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Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali
pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino
(horizontalo) ne sme biti večji od 45 stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno položeni zastavini ruti, horizontalna zelena in bela
polja, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni polo-
žaj simbola-ptice. Temu primerna je tudi njena uporaba,
analogna uporabi horizontalne zastavine rute.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način,
ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled
Občine Ig.

IV. NADZOR

19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave Občine Ig in inšpekcijske službe.

V. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom

ali tako, da krni ugled Občine Ig.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-

govorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizič-

na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbola Občine Ig, morajo v roku enega
leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega od-
loka.

22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnevom sprejema v občinskem svetu.

Št. 257
Ig, dne 3. marca 1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

Grb Občine Ig
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Zastava Občine Ig

1272. Sprememba odloka o glasilu Občine Ig

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Ig na 3.
redni seji dne 3. 3. 1999 sprejel

S P R E M E M B O   O D L O K A
o glasilu Občine Ig

1. člen
V odloku o glasilu Občine Ig (Uradni list RS, št. 27/98)

se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da glasi:
»Glasilo izide 10 – krat letno. Lahko izide tudi kot

dvojna ali izredna številka.«

2. člen
Spremeni se IV. poglavje, tako da glasi:

IV. POSEBNE DOLOČBE

20. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,

imajo v času volilne kampanije možnost objavljati volilne
oglase in sporočila, ki so fakturirana po posebnem ceniku
volilnih oglasov in sporočil.

Uredniški odbor sprejme posebni cenik volilnih ogla-
sov in sporočil po predhodnem soglasju izdajateljskega
sveta.

Posebni cenik volilnih oglasov in sporočil se objavi v
številki občinskega glasila, ki je predhodna volilni številki,
skupaj z rokom in načinom oddaje volilnih oglasov in
sporočil.

Volilni oglasi in sporočila se objavijo v vrstnem redu
izžrebanem za volilne liste.

21. člen
Politične stranke in druga interesna združenja imajo

možnost brezplačnega objavljanja nepropagandnih sporočil
nepolitične narave, kot so obvestila in poročila o športnih,
turističnih, kulturnih dogodkih, v skladu s prvim odstavkom
5. člena tega odloka.

Prejšnji odstavek ne omejuje pravic uredniškega odbo-
ra iz 12. člena tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja v Občinskem

svetu občine Ig.

Št. 261
Ig, dne 3. marca 1999.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

KRŠKO

1273. Odlok o zazidalnem načrtu – razširjeno
ureditveno območje naselja Brod

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
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(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/
96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu – razširjeno ureditveno

območje naselja Brod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Razširjeno

ureditveno območje naselja Brod, ki ga je izdelal Savapro-
jekt Krško, pod številko projekta ZN 93/98.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
1. odlok;
2. tekstualni del;
– uvod
– analiza ustvarjenih razmer
– ureditvena situacija
– urbanistično arhitektonski pogoji
– komunalna infrastruktura
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko

oblikovanje
– varstvo naravne in kulturne dediščine
– usmeritev za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite;
3. pogoji pristojnih organov in organizacij;
4. soglasja pristojnih organov in organizacij;
5. grafični del:
U1 – katastrski načrt M 1: 2880
U2 – geodetski načrt M 1: 500
U3 – pregledna situacija M 1: 5000
U4 – ureditvena situacija M 1: 500
U5 – prerez in fasade M 1: 500, 1:250
U6 – zakoličbena situacija M 1: 500
U7 – načrt gradbenih parcel M 1: 500
U8 – komunalna situacija M 1: 5000
U9 – izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana obči-

ne Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
občine Krško za obdobje 1986–1990
M 1: 5000.

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka na južni in severo-

vzhodni strani z obstoječo pozidavo naselja Brod, na seve-
rozahodni strani s kmetijskimi površinami, na zahodni strani
pa z regionalno cesto R3-671 Križaj-Podbočje-Šutna-Pla-
nina.

Velikost območja zazidalnega načrta je 0,84ha, zaje-
ma naslednje parc. št. k.o. Veliko Mraševo:

887/1, 886/1 – d, 884/2-d, 880/1 – d, 875/1 – d,
875/1 – d, 870/1 – d.

d – pomeni delno.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Območje je razdeljeno na proizvodno območje in sta-

novanjsko območje z možnostjo opravljanja kmetijske dejav-
nosti ter manjših nemotečih uslužnostnih dejavnosti, katere
je možno urediti v sklopu objektov določenih v zazidalnem
načrtu in katere ne zahtevajo večjih zunanjih ureditev, hkrati
pa ne povzročajo negativnih vplivov na okolje. Predvidene
so 4 gradbene parcele.

5. člen
Proizvodno območje:
Proizvodna hala bo tehnološki objekt za izvajanje kme-

tijsko gospodarske dejavnosti. Objekt bo zgrajen na zemljiš-
ču parc. št. 884/2 k.o. Veliko Mraševo.

Namenjen bo cepljenju, vzgajanju in shranjevanju sadik.
V objektu bosta urejena prostora – hladilnica in silnica.

Po potrebi bosta služili tudi kot skladiščna prostora. V objek-
tu je tudi predviden prostor za prodajo sadik in sanitarni
prostori. V zgornjem delu objekta pa so predvidene spalnice
za sezonske delavce, kuhinja s shrambo in jedilnico ter
pisarniški prostori.

Na severni strani objekta sta predvidena silosa za žago-
vino.

Na južni strani gradbene parcele se uredi dovoz z vaš-
ke ceste.

6. člen
Stanovanjsko območje:
Ob cesti skozi naselje se formira nova gradbena linija,

ki je od ceste oddaljena 8–9 metrov. Predvidena je gradnja
stanovanjskih objektov, ki imajo lahko poslovno funkcijo.

Horizontalni in vertikalni gabariti morajo biti v skladu z
že obstoječimi objekti v naselju.

Tlorisi novih objektov bodo podolžni, daljša stranica je
pravokotna na vaško cesto.

Znotraj gradbene parcele je možna gradnja gospodar-
skih poslopij, pomožnih in začasnih objektov. Pomožni in
začasni objekti morajo biti v skladu z odlokom o določitvi
pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
(Uradni list SRS, št. 7/87 in Uradni list RS, št. 62/95).

Dovozi do objektov bodo urejeni z vaške ceste.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI

7. člen
Proizvodno območje:
– horizontalni gabarit: 55m × 13m ± 5%;
– vertikalni gabarit: pritličje 5m + podstrešje;
– kolenčni zid: skrit pod kapjo, max. 0,80m;
– kota pritličja: ca. 20cm nad koto terena;
– streha: večkapna, glavna slemenska os pravokotna

na vaško cesto, naklon strehe 30°–35°, kritina opečna ali
betonska naravno rdeče barve.

Osvetlitev podstrešnih prostorov bo preko frčad;
– konstrukcija: klasična ali montažna;
– fasada: členjena svetla s kombinacijo lesenih ele-

mentov, obitje zatrepa z lesenimi deskami temno rjave barve.

8. člen
Stanovanjsko območje:
– horizontalni gabarit: 12m × 9m, lahko so različni

gabariti, s tem, da se mora ohranjati razmerje med stranica-
mi 1:1.5 oziroma 1:2;
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– vertikalni gabarit: pritličje 3m + podstrešje;
– kolenčni zid: skrit pod kapjo, max. 0,80m;
– kota pritličja: ca. 20cm nad koto terena;
– streha: simetična dvokapnica, glavna slemenska os

pravokotna na vaško cesto,
naklon strehe 35°–40°, kritina opečna ali betonska

naravno rdeče barve.
Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad;
– konstrukcija: klasična – zidana;
– fasada: členjena, svetla, s kombinacijo lesenih ele-

mentov temno rjave barve.

9. člen
Zunanja ureditev:
Ob vaški cesti je predvidena zasaditev visokodebelne-

ga drevja. Po končani gradnji je potrebno okolico hortikul-
turno urediti.

V proizvodnem območju je možna izvedba žičnih ograj
v kombinaciji z živimi mejami.

10. člen
Ureditev gradbenih parcel:
Ob glavni prometnici – vaški cesti, je določena gradbe-

na linija kjer se locira glavni objekt, na dvorišču pa se organi-
zirajo gospodarski objekti (garaža, drvarnica, kotlarna, kur-
nik, senik, hlevi, …).

Celotna gradbena parcela je stavbišče s funkcionalnim
zemljiščem.

V. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Novo mejo naselja je zaradi vedutne izpostavljenosti

potrebno zasaditi s skupinami avtohtonega visokodebelne-
ga sadnega drevja.

VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

12. člen
Prometno omrežje:
Dovozi na funkcionalno zemljišče se uredijo z obstoje-

če vaške ceste.
Dovozi se uredijo tako, da se zagotovi pregledna ber-

ma in elementi krivin za dostavno vozilo. Dovozi morajo biti
prilagojeni niveleti obstoječe vaške ceste.

Na južni strani, izven območja ZN, se v sklopu obstoje-
čega gospodarskega dvorišča uredijo parkirne površine za
stranke in zaposlene.

Predvidena je ureditev pločnika v asfaltni izvedbi širine
1,5m

Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave,
košev za smeti, ali vertikalne prometne signalizacije) zaradi
zimskega pluženja ulic in pločnikov.

13. člen
Vodovodno omrežje:
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega vodovoda PE

∅ 50, ki se nadomesti z novim PE ∅ 90 v dolžini 150m.
Predvideni objekti se priključijo preko novega priključ-

nega vodovoda PE ∅ 90 na rekonstruirano vodovodno
omrežje.

Dolžina predvidenega vodovoda PE ∅ 90 je ca. 130m.
Na predvideno vodovodno omrežje se postavita dva

hidranta.

Predvideni so vodomerni jaški, ki morajo biti locirani
izven objekta na vedno dostopnem mestu.

14. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Za odvod odpadnih fekalnih vod se gradijo dvoprekat-

ne nepretočne greznice na občasno praznjenje.
Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene

meteorne kanalizacije v reko Krko, z manipulativnih asfaltnih
površin pa preko ustrezno dimenzioniranega oljnega sepa-
ratorja v omenjeni vodotok.

Dolžina meteorne kanalizacije bo ca. 150m.
Po izgradnji javne kanalizacije za naselje Brod, se ob-

jekti priključijo na javno kanalizacijo, ki se v končni fazi
preko črpališča priključi na čistilno napravo Kostanjevica ali
Podbočje, ko bosta zgrajeni.

15. člen
Energetsko omrežje:
Območje pozidave se priključi na električno omrežje

preko predvidenega nizkonapetostnega električnega kabla
iz obstoječe transformatorske postaje TP Podbočje.

Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi.

16. člen
Telefonsko omrežje:
Objekti se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje

v kabelski izvedbi.
Na mestu ureditve dovozov oziroma, kjer ureditve po-

segajo v traso obstoječega telefonskega kabla, je potrebna
dodatna zaščita omenjenega telefonskega kabla.

Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zem-
ljo, minimalno 0,80m globoko. Pri prečkanju cest in drugih
voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1m.

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami
se izvedejo z dodatno zaščito.

17. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo tipizirane posode

in se odvažajo na regijsko odlagališče komunalnih odpadkov.
Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v tipiziranih

zabojnikih.
Dostopi do posod oziroma zabojnikov morajo biti ved-

no dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz od-
padkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolž-
ni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92, 66/96).

18. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz last-

nih kotlovnic na plin, s kurilnim oljem ali na trda goriva.
Postavitev plinskih rezervoarjev nadzemno na prostem

ni dovoljena.

VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

19. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu

v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95,
66/ 96) v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer
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je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzro-
čanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območ-
je, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varo-
vanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejav-
nostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski
dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, tr-
govske, storitvene ali gostinske dejavnost.

S predvideno dejavnostjo ne bodo presegane maksi-
malno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma prekoračenih
dovoljenih ravni hrupa se izvedejo meritve in na podlagi le-
teh predvidijo dodatni protihrupni ukrepi.

20. člen
Požarno varstvo:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno

omrežje.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti je zago-

tovljeno z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.

Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah.

21. člen
Varstvo zraka:
Na obravnavanem območju in v bližnji okolici ni večjih

virov onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna ku-
rišča. V območju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje
dejavnosti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje
zraka.

22. člen
Varstvo voda:
Odpadne vode iz obravnavanih objektov se speljejo v

predvidene dvoprekatne, nepretočne greznice na občasno
praznjenje.

V primeru, da se znotraj gospodarskega dvorišča gra-
dijo gospodarska poslopja – hlevi, se zgradijo nepropustne
gnojne jame za gnojevko z gnojiščem.

Gnojevko se odvaža na kmetijske površine izven vars-
tvenih pasov vodnih virov ter izven območja varovanja pod-
talnice Krškega polja.

Meteorne vode s strešin je potrebno speljati preko
predvidene meteorne kanalizacije v reko Krko, z manipula-
tivnih asfaltnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranega
oljnega separatorja.

23. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v obravnavanem območju morajo biti dimen-

zionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.

VIII. TOLERANCE

24. člen
Maksimalni oziroma minimalni horizontalni gabarit, do-

ločen v tem zazidalnem načrtu (U6 – Zakoličbena situacija),
lahko odstopa ±15%, vendar se mora ohranjati razmerje
med stranicami 1:1,5 – 1:2, razen proizvodnega objekta, ki
zaradi svojega programa in ob upoštevanju obstoječe par-
celacije, odstopa od zgoraj določenih toleranc.

Pri izvedbi prometno komunalne infrastrukture so do-
pustne tolerance v mejah, katerih prestavitve ne spreminjajo
vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega

načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti grad-
bišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.

26. člen
Odvoz odvečne zemlje:
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec

posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine
Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim
materialom, ki bo nastal ob izkopu.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

28. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-19/98
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1274. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Občini Krško

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odloč-
ba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odloč-
ba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US
RS in 74/98) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 4. seji dne
18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena v Občini Krško

1. člen
S tem sklepom se določijo športni objekti občinskega

pomena v Občini Krško, ki so namenjeni uresničevanju jav-
nega interesa na področju športa.
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2. člen
Športni objekti občinskega pomena v Občini Krško so:
1. Športno rekreacijski center Brestanica
– k.o. Brestanica
– ZKV: 457
– št. parcele: 360 – dve poslovni stavbi s površino

281 m2 in 115 m2, pet funkcionalnih objektov s površinami
946 m2, 194 m2, 1149 m2, 117 m2 in 6 m2, dvorišče s
površino 1243 m2, parkirišče s površino 4660 m2 in dve
zelenici s površinama 2605 m2 in 1469 m2.

– zemljiškoknjižni lastnik: Krajevna skupnost Brestani-
ca.

Objekt je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja
št. 3-351-537/74, z dne 2. 6. 1977, s pripadajočo lokacij-
sko dokumentacijo in ima uporabno dovoljenje št. 5-351-
537/74, z dne 23. 5. 1979.

2. Stadion Matije Gubca v Krškem
– k.o. Leskovec
– ZKV: 776
– št. parcele: 988/1, travnik v izmeri 3930 m2

– št. parcele 1022/5, gozd v izmeri 10729 m2

– zemljiškoknjižni lastnik: Občina Krško
– ZKV:1033
– št. parcele: 1022/2, travnik v izmeri 14256 m2,

travnik 23764 m2, pašnik 10364 m2, poslovna stavba 121
m2, parkirišče 2566 m2, zelenica 781 m2, zelenica 1341
m2, igrišče 4418 m2, igrišče 15054 m2, neplodno v izmeri
3900 m2

– št. parcele: *322, zgradba v izmeri 393 m2

– št. parcele: 1022/15, neplodno v izmeri 1439 m2

– zemljiškoknjižni lastnik: Občina Krško
– ZKV: 1692
– št. parcele: *321, stavbišče-tribuna “Matija Gubec”,

v izmeri 631 m2

– zemljiškoknjižna lastnika: Občina Krško do 19/50,
Novotehna – trgovina na debelo in drobno, p.o. do 31/50.
Za športni objekt občinskega pomena se razglasi del, kate-
rega lastnik je Občina Krško.

Za objekte so bila izdana naslednja dovoljenja:
– uporabno dovoljenje, z dne 24. 9. 1996, pod št.

351-61/94-2/22 (tenis-klubski prostori),
– uporabno dovoljenje, z dne 6. 6. 1995, pod št. 5-

351-59/94 (osvetlitev speedway steze),
– uporabno dovoljenje, z dne 29. 7. 1994, pod št. 5-

351-51/94 (avtomehanična delavnica),
– uporabno dovoljenje, z dne 16. 11. 1988, pod št. 5-

351-132/87 (tenis igrišča),
– uporabno dovoljenje, z dne 4. 6. 1981, pod št. 5-

351-21/77 (tribune),
– uporabno dovoljenje, z dne 17. 7. 1969, pod št.

351-395/69-3 (garažni boksi),
– priglasitev, z dne 30. 5. 1988, pod št. 5.351-

147/88 (prikolica-garderobe),
– priglasitev, z dne 8.  7. 1987, pod št. 5-351-180/87

(asfaltiranje dovoza),
– priglasitev, z dne 17. 3. 1987, pod št. 5-351-

499/82 (zasteklitev pod tribunami),
– priglasitev, z dne 8. 11. 1982, pod št. 7/2-351-

475/82 (prodajni boksi),
– priglasitev, z dne 28. 11. 1991, pod št. 5-351-

285/91 (grafični elementi),
– gradbeno dovoljenje, z dne 23. 10. 1996, pod št.

351-195/96-2/22 (tenis-šotor-plin),
– gradbeno dovoljenje, z dne 11. 6. 1980, pod št. 5-

351-21/87 (stadion-zunanja ureditev).

3. člen
Objekti iz prejšnjega člena, ki so določeni kot objekti

občinskega pomena, postanejo s tem sklepom občinska
last.

Društva in druge pravne ali fizične osebe, lahko uveljav-
ljajo lastninsko pravico na objektu, ki je opredeljen kot ob-
jekt občinskega pomena, če so vlagala svoja sredstva v
športni objekt in če svoj zahtevek priglasijo pristojnemu or-
ganu občine, najkasneje v 6 mesecih od sprejetja tega
sklepa.

4. člen
V primerih, ko bodo druge upravičene fizične ali pravne

osebe uveljavljale lastninsko pravico, se najprej določijo
solastniški deleži, potem se vloži predlog za vpis v zemljiško
knjigo.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-1/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1275. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Adama Bohoriča Brestanica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ada-
ma Bohoriča Brestanica (Uradni list RS, št. 59/97) ter v
skladu z uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnov-
nih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je
Občinski svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole

Adama Bohoriča Brestanica

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje:
– naselje Brestanica: Cesta izgnancev, Cesta na rib-

nik, Cesta prvih borcev, Cesta v Log, Elektrarniška cesta,
Hlebčeva ulica, Jetrno selo, Kantalon, Kornerjeva ulica, Koz-
janska cesta, Likarjeva ulica, Lovska cesta, Na Dorcu, Šol-
ska cesta, Šutna, Trg, Vrtna ulica, Zasavska cesta;

– naselje Senovo: Bohoričeva cesta (hišne številke 38,
38a, 40a, 40b, 40c), Cankarjeva cesta (od vključno hišne
številke 48 dalje), Pot na Armes (od vključno hišne številke
34 dalje), Titova cesta (od hišne številke 1 do vključno hišne
številke 21);
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– naselje Krško: Sotelsko (hišne številke 27, 28, 29,
30, 31, 32);

– naselja: Anže, Armeško, Dolenji Leskovec, Gorica
pri Raztezu (razen hišne številke 13, 14, 16), Lokve (razen
hišne številke 13, 14, 15, 16), Presladol, Raztez, Rožno,
Stolovnik.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-1/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1276. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Koprivnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ko-
privnica (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z uredbo o
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mre-
že osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski svet občine
Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole

Koprivnica

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja
naselja: Koprivnica, Mrčna Sela, Veliki Dol, Veliki Kamen,
Lokve (hišne številke 13, 14, 15, 16), Gorica pri Raztezu
(hišne številke 13, 14, 16), Mali Kamen (hišne številke 24a,
29, 30, 31, 31a, 31b, 32, 33, 34, 36, 36a, 36b, 37, 38,
38b, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 67, 69).

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-2/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1277. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 59/97)
ter v skladu z uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98)
je Občinski svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Jožeta

Gorjupa Kostanjevica na Krki

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
– naselje Kostanjevica na Krki: Gorjanska cesta, Gor-

jupova cesta, Grajska cesta, Hmeljska cesta, Kambičev trg,
Krška cesta, Ljubljanska cesta, Oražnova ulica, Resljeva
cesta, Ulica talcev, Vodeniška cesta;

– naselja: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča
vas, Dobrava pri Kostanjevici, Dobe, Dolnja Prekopa, Dolš-
ce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanj-
še, Jablance, Karlče, Koprivnik, Kočarija, Male Vodenice,
Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Sli-
novce, Vrbje, Vrtača, Velike Vodenice, Zaboršt.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-3/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1278. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Jurija Dalmatina Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juri-
ja Dalmatina Krško (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z
uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževa-
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nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski
svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Jurija

Dalmatina Krško

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje:
– naselje Krško: Aškerčeva ulica, Bohoričeva ulica,

Cankarjeva ulica, Cesta krških žrtev (do vključno hišne šte-
vilke 129), Cesta 4. julija, Dalmatinova ulica, Delavska ulica,
Erjavčeva ulica, Gasilska ulica, Hočevarjev trg, Humekova
ulica, Ilirska ulica, Jurčičeva pot, Kajuhova ulica, Kidričeva
ulica, Kolodvorska ulica, Kratka pot, Kurirska pot, Kvedrova
ulica, Lapajnetova ulica, Naselje nuklearne elektrarne, Lev-
stikova pot, Majcnova ulica, Na bregu, Na resi, Narpel, Ob
potoku, Papirniška ulica, Partizanska pot, Pot na Libno, Pod
Goro, Poljska pot, Pot na Polšco, Prešernova cesta, Ribiška
ulica, Rozmanova ulica, Savska pot, Sotelsko (razen hišne
številke 27, 28, 29, 30, 31, 32), Sovretova ulica, Sremiška
cesta, Stermeckijeva ulica, Stritarjeva ulica, Strma pot, Šo-
ferska ulica, Šolska ulica, Tomšičeva ulica, Tovarniška uli-
ca, Trdinova ulica, Trg Matije Gubca, Trubarjeva ulica, Ulica
Ilije Gregoriča, Ulica Slavka Rožanca, Ulica Nikole Tesle,
Ulica Tončke Čečeve, Valvazorjevo nabrežje, Vrtna ulica,
Zdolska cesta, Župančičeva ulica;

– naselja: Bučerca, Kremen, Sremič, Trška gora, Gor-
nje Pijavško, Spodnje Pijavško, Srednje Pijavško, Vrbina,
Anovec, Pleterje, Ravne pri Zdolah, Zdole, Kostanjek, Dole-
nja vas pri Krškem, Pesje, Stari Grad, Spodnji Stari Grad,
Libna, Spodnja Libna, Gora, Cesta, Gunte, Čretež pri Krš-
kem, Senožete, Črešnjice nad Pijavškim, Srednje Arto, Stra-
ža pri Krškem, Strmo rebro, Dunaj, Gorenje Dole, Lomno.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-4/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1279. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Leskovec pri Krškem

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Le-
skovec pri Krškem (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z
uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski
svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole

Leskovec pri Krškem

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
1. za matično šolo:
– naselje Leskovec pri Krškem z ulicami: Brezinska

pot, Cesta ob Gaju, Cvetna pot, Gasilska pot, Gozdna pot,
Grajska pot, Grebenčeva cesta, Nova pot, Pekarska pot,
Pionirska cesta, Pod Goro, Pot na Beli breg, Pot na Črnile,
Sejmiška ulica, Šolarska pot, Trg borcev, Ulce, Ulica Anke
Salmičeve, Ulica mladinskih delovnih brigad, Ulica Staneta
Žagarja, Ulica 11. novembra, Vejer, Vrtnarska pot, Wolfova
ulica;

– naselje Krško z ulicami: Gubčeva ulica, Grunova uli-
ca, Kovinarska ulica, Leskovška cesta, Mencingerjeva uli-
ca, Pavlinova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Sad-
jarska ulica, Ulica Milke Kerinove, Cesta krških žrtev (od
vključno hišne številke 130 dalje);

– naselja: Gorenja vas pri Leskovcu, Ivandol, Kobile,
Loke, Libelj, Nemška gora, Selce pri Leskovcu, Velika vas
pri Krškem, Volovnik, Veniše, Žadovinek, Brezje pri Senu-
šah, Brezovska gora, Drenovec pri Leskovcu, Senuše, Stra-
ža.pri Raki (hišna številke 31), Brege, Drnovo, Mrtvice, Vi-
hre, Golek, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pristava
pri Leskovcu, Veliki Podlog, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro
pod Velikim Trnom, Spodnje Dule, Mali Trn, Nova gora,
Nemška vas, Ravni, Smečice, Veliki Trn, Vrhulje, Osredek,
Dalce, Dolenja Lepa vas, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kal-
ce, Kočno, Ženje;

2. območje podružnice Veliki Podlog obsega nasled-
nja naselja:

– Drnovo, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali Podlog, Pri-
stava, Velika vas, Veliki Podlog.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-5/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1280. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Podbočje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod-
bočje (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z uredbo o
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mre-
že osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski svet občine
Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel
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S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole

Podbočje

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja:
Selo, Slivje, Stari grad v Podbočju, Žabjek v Podbočju,
Brezje v Podbočju, Gradec, Planina v Podbočju, Šutna, Dol,
Brlog, Hrastek, Brezovica v Podbočju, Dobrava ob Krki,
Pristava ob Krki, Malo Mraševo, Kalce – Naklo, Brod v
Podbočju, Veliko Mraševo, Mladje, Gradnje, Frluga, Pruš-
nja vas, Podbočje.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-6/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1281. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
Raka

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ra-
ka (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z uredbo o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski svet občine
Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Raka

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja:
Ardro pri Raki, Brezje pri Raki, Celine, Cirje, Dedni vrh,
Dolga Raka, Dobrava pod Rako, Dolenja vas pri Raki, Gmaj-
na, Goli vrh, Gradišče pri Raki, Jelenik, Koritnica, Kržišče,
Mali Koren, Mikote, Pijana gora, Planina pri Raki, Podlipa,
Podulce, Pristava pod Rako, Površje, Raka, Ravno, Smed-
nik, Sela pri Raki, Straža pri Raki (vse razen h. št. 31),
Videm, Veliki Koren, Vrh pri Površju, Zabukovje pri Raki,
Zaloke.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-9/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1282. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
XIV. divizije Senovo

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV.
divizije Senovo (Uradni list RS, št. 59/97) ter v skladu z
uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski
svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole XIV.

divizije Senovo

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje:
– naselje Senovo: Bohoričeva cesta (razen hišne šte-

vilke 38, 38a, 40a, 40b, 40c), Bohorska cesta, Bračičeva
ulica, Cankarjeva cesta (od hišne številke 1 do vključno 47),
Cesta bratov Zorko, Cesta Ilije Gregoriča, Cesta kozjanske-
ga odreda, Cesta 1. maja, Cesta 3. julija, Delavska ulica,
Gubčeva ulica, Kajuhova ulica, Kvedrova ulica, Partizanska
cesta, Pot na Armes (od hišne številke 1 do vključno hišne
številke 30), Prešernova ulica, Rudarska cesta, Šercerjeva
ulica, Titova cesta (od hišne številke 22 dalje), Tomšičeva
cesta, Trg rudarjev, Trg XIV. divizije, Ulica senovških borcev
NOB, Ulica 9. februarja;

– naselja: Brezje pri Dovškem, Dobrova, Dovško, Go-
renji Leskovec, Kališevec, Mali Kamen (razen hišne številke
24a, 29, 30, 31, 31a, 31b, 32, 33, 34, 36, 36a, 36b, 37,
38, 38b, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 67, 69), Reštanj,
Stranje, Šedem.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-7/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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1283. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole
dr. Mihajla Rostoharja Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), 8. člena odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Mihajla Rostoharja Krško (Uradni list RS, št. 59/97) ter v
skladu z uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnov-
nih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je
Občinski svet občine Krško na 4. seji dne 18. 3. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole dr.

Mihajla Rostoharja Krško

1. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošol-

skega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje
Občine Krško.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-8/99
Krško, dne 18. marca 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LENDAVA

1284. Statut Občine Lendava

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Lendava na 6.
redni seji dne 29. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Lendava je samoupravna lokalna skupnost us-

tanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Banuta
– Bánuta, Benica, Čentiba – Csente, Dolga vas – Hosszúfa-
lu, Dolgovaške gorice – Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi
– Völgyifalu, Dolnji Lakoš – Alsólakos, Gaberje – Gyer-
tyános, Genterovci – Göntérháza, Gornji Lakoš – Felsőla-
kos, Hotiza, Kamovci – Kámaháza, Kapca – Kapca, Kot –

Kót, Lendava – Lendva, Lendavske gorice – Lendvahegy,
Mostje – Hidvég, Petišovci – Petesháza, Pince – Pince,
Pince Marof – Pince major, Radmožanci – Radamos, Trimli-
ni – Hármasmalom, Brezovec del. Narodnostno mešano
območje občine na katerem živijo tudi pripadniki madžarske
narodne skupnosti obsega navedena naselja razen naselij
Benica, Hotiza in Brezovec del.

Sedež občine je v Lendavi.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Na območju Občine Lendava so ustanovljeni ožji deli

občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status
ožjih delov Občine Lendava so določeni s tem statutom.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Dolga vas – Helyi Közösség

Hosszúfalu, ki obsega območje naselja Dolga vas –
Hosszúfalu,

2. Krajevna skupnost Genterovci – Helyi Közösség
Göntérháza, ki obsega območje naselij Genterovci –
Göntérháza in Kamovci – Kámaháza,

3. Krajevna skupnost Radmožanci – Helyi Közösség
Radamos, ki obsega območje naselja Radmožanci – Rada-
mos,

4. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš – Helyi Közösség
Alsólakos, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš – Alsóla-
kos,

5. Krajevna skupnost Gornji Lakoš – Helyi Közösség
Felsőlakos, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš –
Felsőlakos,

6. Krajevna skupnost Lendava – Helyi Közösség Lend-
va, ki obsega območje naselij Lendava – Lendva in Trimlini
– Hármasmalom.

7. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi – Hegyi Helyi
Közösség, ki obsega območje naselij Dolgovaške gorice –
Hosszúfaluhegy in Lendavske gorice – Lendvahegy.

8. Krajevna skupnost Pince Marof – Benica – Helyi
Közösség Pince major – Benica, ki obsega območje naselij
Pince Marof – Pince major in Benica,

9. Krajevna skupnost Dolina – Helyi Közösség Völgyi-
falu, ki obsega območje naselja Dolina – Völgyifalu,

10. Krajevna skupnost Pince – Helyi Közösség Pince,
ki obsega območje naselja Pince – Pince,

11. Krajevna skupnost Petišovci – Helyi Közösség Pe-
tesháza, ki obsega območje naselja Petišovci – Petesháza,

12. Krajevna skupnosti Čentiba – Helyi Közösség
Csente, ki obsega območje naselja Čentiba – Csente,

13. Krajevna skupnost Hotiza, ki obsega območje na-
selij Hotiza in Brezovec del,

14. Krajevna skupnost Kapca – Helyi Közösség Kap-
ca, ki obsega območje naselja Kapca – Kapca,

15. Krajevna skupnost Mostje – Banuta – Helyi
Közösség Hidvég – Bánuta, ki obsega območje naselij Most-
je – Hidvég in Banuta – Bánuta,

16. Krajevna skupnost Kot – Helyi Közösség Kót, ki
obsega območje naselja Kot – Kót,

17. Krajevna skupnost Gaberje – Helyi Közösség Gy-
ertyános, ki obsega območje naselja Gaberje – Gyertyános.

Krajevna skupnost se lahko ustanovi, spremeni njeno
območje ali ukine na način in po postopku predpisanem v
zakonu.
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3. člen
Občina Lendava – Lendva Község (v nadaljnjem bese-

dilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebi-
valce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z
zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališ-

če, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina zagotavlja enakopravnost in ustavne pravice

občanom avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki živijo
na narodnostno mešanem območju občine.

6. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi sosednjih
in drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

7. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,

vsebina in uporaba se določi z odlokom. Župan ima lahko
lento, ki jo uporablja po lastni presoji.

Občina ima in njeni organi uporabljajo pečat okrogle
oblike. V sredini pečata je grb občine, na zunanjem obodu
pa ime občine v slovenskem in madžarskem jeziku. Velikost,
število, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s
svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

8. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,

– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov,

– oblikuje gospodarsko politiko v smislu ohranjanja in
razvoja madžarske narodne skupnosti,

– omogoča gospodarski razvoj občine tako, da posve-
ča posebno skrb za obmejno regionalno sodelovanje.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za stanovanje,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
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– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v pri-

meru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

9. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

11. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilni komisiji kot samostojna občinska

organa, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbita za izvedbo volitev
in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občin-
ski funkcionarji.

12. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave.

Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlo-
kom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
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13. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

14. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

15. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvaindvajset članov, od katerih sta

dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novo
izvoljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

16. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po sistemu, kot ga določa zakon.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

17. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-
navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenešenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine za odločanje o tem ni poob-
laščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nez-
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.

18. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
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nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

19. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

20. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanom, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O
sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti
seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov
občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove
pristojnosti oziroma njihovega področja dela. V teh primerih
se jim mora poslati vabilo na sejo.

22. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvo-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odloči-
tev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj
enkrat letno.

23. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

24. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima šest članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
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25. člen
Občinski svet ima komisijo za narodnostna vprašanja.
Komisije za narodnostna vprašanja ima šest članov. Tri

člane imenuje občinski svet izmed svojih članov, ostale tri pa
občinski svet madžarske narodne skupnosti Občine Lendava.

Komisije za narodnostna vprašanja opravlja zlasti na-
slednje naloge:

– obravnava vsa vprašanja, ki zadevajo položaj in pravi-
ce madžarske narodne skupnosti;

– predlaga ukrepe za uresničevanje pravic madžarske
narodne skupnosti.

26. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa. Odbori in komisije štejejo pet do
sedem članov.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za premoženje, finance in proračun,
– odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infra-

strukturo,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za turizem in razvoj podeželja,
– odbor za šport in rekreacijo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za pripravo statuta in poslovnika sveta,
– komisija za občinska priznanja.
Število članov posameznega stalnega delovnega tele-

sa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslov-
nikom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom o ustanovitvi, s katerim določi naloge delovnega telesa
in število članov ter opravi imenovanje.

27. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednika in podpredsednika delovnega telesa izvo-
lijo člani delovnega telesa z večino glasov vseh članov na
svoji prvi seji.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

28. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

29. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

30. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

31. člen
Župan predstavlja in zastopa občino. Župan zastopa

občino pred sodiščem in drugimi državnimi organi, sam ali
njegov pooblaščenec.

Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja, o pridobitvi nepremičnega premoženja občine in odloča
o odtujitvi nepremičnega premoženja občine v posameznem
primeru do vrednosti petih milijonov tolarjev, o katerem po-
roča občinskemu svetu, nad tem zneskom pa odloča občin-
ski svet,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, pred-
stojnike organov občinske uprave in organov skupne občin-
ske uprave,

–  usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-
dročju zaščite in reševanja.

32. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
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drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupane. Podžupane imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov z večino glasov vseh
članov sveta. S sklepom o imenovanju podžupanov določi
občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za kate-
re jih župan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo,
da bodo funkcijo opravljali poklicno. O poklicnem opravlja-
nju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog žu-
pana.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben

izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nado-
mešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan,
če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa

kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima sedem članov. Člane nadzornega

odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzor-
nega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravne-
ga področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
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predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne – krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, jav-
nih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora z večino glasov vseh članov odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine –
krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter ob-
činskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov
ožjih delov občine – krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor
razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim pre-
moženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi dru-
ge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski
svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-

vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z dvetretjinsko večino
navzočih članov.

5. Občinska uprava

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
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48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

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

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja di-

rektor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave,
ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za
vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stva-
reh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

51. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vode-
nje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Mini-
strstva za notranje zadeve.

52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izo-
brazbo.

53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča direktor občinske upra-
ve, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o
stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje
v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Drugi organi občine

55. člen
Občina ima v skladu s posebnimi zakoni naslednje

organe:
– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja jav-

nih funkcij s pridobitno dejavnostjo,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
– in druge organe, ki jih mora občina imeti v skladu s

posebnimi zakoni.

56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni
volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebi-
valcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

59. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investi-
cij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,
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– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj več-
jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

60. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti ob-

čine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Kra-
jevne skupnosti občine praviloma samostojno:

– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi pred-

pisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega

razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene

dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne,
športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina.

61. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom.

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svo-
jem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno.

62. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skup-
nosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nad-
zornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določ-
be zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje

mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo
tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

63. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najka-

sneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupno-
sti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot
polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima pred-
sednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-
stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupno-
sti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost prese-
ga tri milijone tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju
župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

64. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivals-
tvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

65. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot
svoj posvetovalni organ.

66. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga se-

stavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pra-
vice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo-
dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja-
jo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.
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Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji pre-
neha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in
obveznosti na občino.

67. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja ožjega dela občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sk-
lep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

68. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine.

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s
sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodelje-
na iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. POSEBNE PRAVICE MADŽARSKE NARODNE
SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV

NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU OBČINE

69. člen
Občina varuje narodnostni značaj, zagotavlja enako-

pravnost in uresničuje posebne pravice madžarske narodne
skupnosti in njenih pripadnikov ter skrbi za vsestranski raz-
voj narodne skupnosti.

Na narodnostno mešanem območju občine je uradni
jezik slovenščina in madžarščina. Oba jezika sta enakoprav-
na. Občanom madžarske narodne skupnosti je zagotovljena
uporaba materinega jezika v javnem in družbenem življenju.

70. člen
Organi občine in vse javne službe poslujejo na narod-

nostno mešanem območju občine v slovenskem in madžar-
skem jeziku. Pri svojem delu so dolžni upoštevati uradne
priimke in imena pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

Organi občine, državni organi, javna podjetja in ustano-
ve uporabljajo na narodnostno mešanem območju dvojezič-

ne napise, pečate, žige, tiskovine in druge obrazce, v skla-
du z zakonom.

Zakonske zveze se na narodnostno mešanem območ-
ju sklepajo v slovenskem oziroma madžarskem jeziku, na
željo mladoporočencev pa v obeh jezikih.

71. člen
Na narodnostno mešanem območju so napisne table z

označbo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi
javni napisi dvojezični. Dvojezične napisne table morajo imeti
na narodnostno mešanem območju vsi občinski in državni
organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni
zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti.

Dvojezični napisi morajo zagotoviti enakopraven videz
obeh jezikov.

72. člen
Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov,

javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izva-
jajo v slovenskem in madžarskem jeziku.

73. člen
Statut in drugi akti občine se prevedejo v madžarski

jezik in objavijo v slovenskem in madžarskem jeziku.
Predstavniki madžarske narodne skupnosti imajo pri

svojem delu v občinskem svetu in njegovih organih pravico
do uporabe materinega jezika.

74. člen
Na narodnostno mešanih območjih občina še posebej

skrbi za razvoj in delovanje dvojezičnih vrtcev in šol.
Občina skupaj z občinskim svetom samoupravne na-

rodne skupnosti podpira in spodbuja kulturno dejavnost
madžarske narodne skupnosti, tisk, RTV in založniško de-
javnost, izobraževanje kadrov za potrebe madžarske narod-
ne skupnosti ter podpira stike z njenim matičnim narodom in
obmejnimi županijami v Republiki Madžarski.

75. člen
Občinski svet in druge lokalne skupnosti zagotavljajo

samoupravni narodni skupnosti nujno potrebne prostore in
druge materialne možnosti za delovanje.

V okviru svojih pristojnosti občin s posebnimi akti ureja
vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje
narodne skupnosti. K tem predpisom daje soglasje svet
narodne skupnosti prek predstavnikov narodne skupnosti v
občinskem svetu.

76. člen
Občinski svet, odbor ali drug organ mora obravnavati

pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne
skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne
skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih
območij. O svojih sklepih, mnenjih in odločitvah občinski
svet pisno obvesti občinsko madžarsko samoupravno na-
rodno skupnost.

Za medsebojno obveščenost so si organi občine in
občinske narodne skupnosti dolžni dostavljati zapisnike svo-
jih sej.

Ko organi občine odločajo o zadevah, ki zadevajo ure-
sničevanje posebnih pravic pripadnikov madžarske narodne
skupnosti, morajo predhodno pridobiti soglasje samouprav-
ne narodne skupnosti, ko pa se odloča o zadevah, ki se
nanašajo na položaj in ohranjanje značilnosti narodnostno
mešanih območij, pa morajo pridobiti mnenje samoupravne
narodne skupnosti.
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77. člen
V okviru pristojnosti občinskega sveta iz tretjega od-

stavka 76. člena občinski svet madžarske narodne skupno-
sti prek članov občinskega sveta – predstavnikov madžar-
ske narodne skupnosti daje soglasje k aktom v delu, ki se
nanaša na narodno skupnost in sicer k:

– statutu in spremembam statuta občine,
– o simbolih občine,
– o imenovanju naselij, ulic in trgov na narodnostno

mešanih območjih v občini,
– o ureditvi javnih napisnih tabel in oznak vidne dvoje-

zičnosti,
– o drugih zadevah, ki urejajo posebne pravice madžar-

ske narodne skupnosti.

78. člen
Svet občinske SNS daje predhodno mnenje k:
– razvojnim načrtom občine,
– razvojnim usmeritvam na področju kulture, izobraže-

vanja in informiranja,
– drugim zadevam, ki se nanašajo na uresničevanje

posebnih pravic madžarske narodne skupnosti.

VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

79. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.

1. Zbor občanov

80. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

81. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. Žu-
pan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v kra-
jevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

83. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za kate-
ro je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru. O odločitvi zbora se vodi zapisnik, ki ga je potrebno
na krajevno običajen način objaviti in z njim seznaniti občin-
ski svet in župana.

2. Referendum o splošnem aktu občine

84. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

85. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
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86. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

87. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

88. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja odloči
župan s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec seznama.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni
organ pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi
tudi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

89. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

90. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

91. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

92. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

93. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

94. člen
Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko zahte-

va izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
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določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

95. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

96. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zako-
nom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

97. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

98. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

99. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe z odlokom.

100. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

101. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

102. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

103. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga zastopa župan občine.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odloči-
tev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.

104. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

105. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Župan odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega pre-

moženja občine, o pridobitvi nepremičnega premoženja in
odtujitvi nepremičnega premoženja občine v posameznem
primeru do vrednosti petih milijonov tolarjev, o katerem po-
roča občinskemu svetu, nad tem zneskom pa odloča občin-
ski svet.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-
tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

106. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

107. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

108. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

109. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.
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110. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna so ob-

činski organi.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je krajevna

skupnost, občinski sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj
je občina, in drugi uporabnik, če se financira iz občinskega
proračuna (v nadaljevanju: uporabnik).

111. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

112. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

113. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu.

114. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-

čunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

115. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

116. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

117. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za

proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

118. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom

ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko re-
zervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

119. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

120. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje
prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2
odstotka letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov za zadnje leto.

121. člen
Rezerva se uporablja:
–  za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot
so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

–  za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

–  za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja,
sredstva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.

122. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni ra-
čun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
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123. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

124. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

125. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.

126. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

127. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

128. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

129. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

130. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

131. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

132. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

133. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

134. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi občinski svet s sklepom
in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet ali župan.

2. Posamični akti občine

135. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

136. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

137. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

138. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

139. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

140. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
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XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

141. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

142. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega statuta morajo krajev-

ne skupnosti svoj splošni akt uskladiti s tem statutom in ga
predložiti občinskemu svetu v soglasje.

143. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

144. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati statut

Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97
in 52/98).

Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

NOVO MESTO

1285. Sklep o javni razgrnitvi osnutka a) sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto in Občine
Šentjernej (PZ za LN centra za ravnanje z
odpadki Dolenjske) b)osnutka lokacijskega
načrta centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in
68/96), 11. in 17. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.

48/90) sta župan Mestne občine Novo mesto dne 23. 3.
1999 in župan Občine Šentjernej dne 26. 3. 1999 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka

a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za območje Mestne občine Novo
mesto in Občine Šentjernej (PZ za LN centra

za ravnanje z odpadki Dolenjske)
b) osnutka lokacijskega načrta centra za

ravnanje z odpadki Dolenjske

1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mest-
ne občine Novo mesto in Občine Šentjernej (PZ za LN
centra za ravnanje z odpadki Dolenjske) in osnutek lokacij-
skega načrta centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej,
ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za
lokacijski načrt centra za ravnanje z odpadki Dolenjske v
smislu opredelitve nove namembnosti zemljišč na območju
obstoječe deponije komunalnih odpadkov Leskovec, in si-
cer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin
planskih aktov Mestne občine Novo mesto in Občine Šent-
jernej.

Osnutek lokacijskega načrta na novo določa merila in
pogoje urbanizacije in tehnologije na obravnavanem ob-
močju.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto ter osnutek lokacijskega načrta centra
za ravnanje z odpadki Dolenjske bosta javno razgrnjena v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nad-
stropje; Občine Šentjernej, Trubarjeva 5 (ogled je možen
vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17.
ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih
Krajevne skupnosti Brusnice, trideset dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v Krajevni skupnosti Brusnice in Občini Šentjernej.
Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno
objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za varstvo
okolja in urejanje prostora / Zavod za družbeno planiranje in
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urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Novi
trg 6, Novo mesto ali Občina Šentjernej, Trubarjeva 5.

Št. 032-34/99
Šentjernej, dne 26. marca 1999.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

Št. 352-01-24/96-19
Novo mesto, dne 23. marca 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

ORMOŽ

1286. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 je Občinski svet občine Ormož na 2.
izredni seji dne 8. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu

1. člen
Na podlagi poročila volilne komisije z dne 23. 3. 1999

se uvede v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu, ki obsega
naselja: Miklavž pri Ormožu, Kajžar, Vuzmetinci, Vel. Bre-
brovnik, Vinski vrh, Krčevina, Zasavci, Hermanci krajevni
samoprispevek za sofinanciranje:

– asfaltiranja javnih poti,
– v naselju Miklavž pri Ormožu v dolžini 600 m,
– v naselju Kajžar v dolžini 450 m,
– v naselju Hermanci v dolžini 850 m,
– v naselju Krčevina v dolžini 450 m,
– v naselju Veliki Brebrovnik 700 m,
– v naselju Vinski vrh v dolžini 600 m,
– v naselju Vuzmetinci v dolžini 550 m,
– v naselju Zasavci v dolžini 500 m,
– vzdrževanja javnih poti in zimsko službo,
– vzdrževanja objektov v lastništvu KS,
– obnove kulturnih spomenikov (cerkev Miklavž),
– nakupa opreme za požarno varnost,
– tekmovalnega športa in
– krajevne samouprave.

2. člen
S krajevnim samoprispevkom bo v petih letih zbrano

44,400.000 SIT.
Znesek zbranega krajevnega samoprispevka bo porab-

ljen v naslednjih deležih:
– za asfaltiranje javnih poti 50%,
– za vzdrževanje javnih poti in zimsko službo 15%,
– za vzdrževanje objektov v lastništvu KS 15%,
– za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov (cer-

kev Miklavž) 4%,
– za nakup opreme za požarno varnost 4%,

– za sofinanciranje tekmovalnega športa 2% in
– za krajevno samoupravo 10%.
Letne plane za realizacijo programa izdela in sprejme

svet KS na podlagi referendumskega programa.

3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od

1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.

4. člen
Samoprispevek bodo plačali zavezanci KS Miklavž pri

Ormožu in sicer:
– zavezanci, ki imajo plače iz delovnega razmerja, ozi-

roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadome-
stila,

– zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
po stopnji 2% od zavarovalne osnove zavezanca,

– zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem
znesku, po stopnji 4% od odmerjenega davka,

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov (posekanega lesa),

– zavezanci z območja KS, zaposleni v tujini, 200 DEM
letno preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila,

– zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju
KS Miklavž pri Ormožu imajo pa hišo ali drug objekt na
območju KS Miklavž pri Ormožu plačajo vsako leto 100
DEM preračuna v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila,

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tej točki, plačujejo samoprispevek za vsak vir
posebej.

5. člen
Oprostitev plačila samoprispevka so določene v

12. členu zakona o samoprispevku.

6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

žiro računu Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, št.
52410-842-087-82495.

7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet KS, ki hkrati

skrbi za izvajanje sprejetega programa.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo zbranih sredstev sa-

moprispevka opravlja Svet KS Miklavž pri Ormožu. Vsaj en-
krat letno svet KS poroča o porabi sredstev.

Morebitni ostanek sredstev, ki bi ostal po izvršitvi pro-
grama iz 1. člena tega sklepa bo namenjen za vzdrževanje
javnih poti.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1999.

Št. 420-1/99
Ormož, dne 8. aprila 1999.

Župan
Občine Ormož

Vili Trofenik l. r.
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1287. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
KS Miklavž pri Ormožu

Občinska volilna komisija na podlagi 47.b člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98) v zvezi z 50. in 56. členom
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) izdaja

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

krajevnega samoprispevka za območje
KS Miklavž pri Ormožu

Občinska volilna komisija je na seji dne 23. marca 1999
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samo-
prispevka za območje KS Miklavž pri Ormožu za asfaltiranje
krajevnih cest, vzdrževanje krajevnih cest in zimsko službo,
vzdrževanje objektov v lastništvu KS, obnova notranjosti cerk-
ve Miklavž, nakup opreme za požarno varnost in krajevno
samoupravo, ki je bil dne 21. marca 1999 ugotovila:

I
1. Na referendumu za uvedbo krajevnega samopris-

pevka, ki je bil dne 21. marca 1999 je imelo pravico voliti
1083 volilcev:

a) 1083 volilcev vpisanih v volilni imenik,
b) s potrdilom ni glasoval nobeden volilec.
2. Glasovalo je skupaj 697 ali 64,36% od vseh volil-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 697 volilcev je glasovalo na voliščih po volilnih ime-

nikih,
b) po pošti ni glasoval noben volilec.

Glasovanja se ni udeležilo 386 volilcev ali 35,64% od
vseh volilnih upravičencev.

Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
je bilo oddanih 697 glasovnic.

Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, so bile 3 glasovnice neveljavne, kar znaša 0,28% od
vseh volilnih upravičencev.

Veljavnih glasovnic je bilo 694.
Za uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo 550

volilcev ali 50,78% od vseh volilnih upravičencev.
Proti uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo

144 volilcev ali 13,30% od vseh volilnih upravičencev.

II
Občinska volilna komisija je po drugem odstavku 47.b

člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) ugotovila, da je
referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje KS Miklavž pri Ormožu za asfaltiranje krajevnih cest,
vzdrževanje krajevnih cest in zimsko službo, vzdrževanje
objektov v lastništvu KS, obnova notranjosti cerkve Miklavž,
nakup opreme za požarno varnost in krajevno samoupravo,
ki je bil dne 21. marca 1999 uspel, saj se je zanj izrekla
večina volilnih upravičencev.

Št. 420–1/1999
Ormož, dne 23. marca 1999.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Ormož
Alojz Slavko Keček l. r.

SLOVENSKE KONJICE

1288. Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci

Na podlagi 51., 51.b in 100. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97 in 74/98), 41. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in v skladu z vsemi tremi statuti
občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje so Občinski svet
občine Slovenske Konjice, dne 25. 2. 1999, Občinski svet
občine Zreče, dne 22. 2. 1999 in Občinski svet občine
Vitanje, dne 12. 3. 1999, kot pravni nasledniki bivše Obči-
ne Slovenske Konjice v enakem besedilu sprejeli

S P O R A Z U M
o premoženjsko delitveni bilanci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občinski sveti občin Slovenske Konjice, Zreče in Vita-

nje sprejemajo premoženjsko delitveno bilanco Občine Slo-
venske Konjice na dan 31. 12. 1994, ki je osnova za delitev
premoženja novo nastalih občin. Izjema je premoženje Skla-
da stavbnih zemljišč, ki je deloval do 31. 12. 1997 in se deli
po stanju na dan ukinitve, razen denarnih sredstev.

Premoženje zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih
oseb, ki so v lasti občine, je izkazano v premoženjski bilanci
kot naložbe v javna podjetja, zavode in druge pravne osebe.

2. člen
Medsebojne obveznosti in terjatve med proračunom in

državnimi organi se pred sestavitvijo premoženjske bilance
medsebojno pobotajo.

3. člen
Premoženje bivše skupne Občine Slovenske Konjice

se deli po naslednjih kriterijih:
1. na podlagi lege premoženja (teritorialni princip);
2. na podlagi števila prebivalcev:
Slovenske Konjice 60,72%,
Zreče 28,04%,
Vitanje 11,24%;
3. na podlagi strukturnega deleža ugotovljenega iz po-

datkov o dohodnini:
Slovenske Konjice 63,44%,
Zreče 28,45%,
Vitanje 8,11%;
4. na podlagi drugih posebej dogovorjenih kriterijev.

II. DELITEV PREMOŽENJA

4. člen
Delitev premoženja vsebuje:
1. Nepremično premoženje:
a) zemljišča
– stavbna
– kmetijska
– gozdovi
b) stavbe
– poslovne stavbe
– stanovanja, poslovni prostori in garaže
– objekti komunalne infrastrukture



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 15. 4. 1999 / Stran 3009

– ceste in prometna infrastruktura
– zaklonišča
– kulturni spomeniki
– športi objekti
2. Premično premoženje:
a) osnovna sredstva
b) zaloge materiala
c) drobni inventar
d) umetniška dela
3. Pravice:
a) ustanoviteljske pravice v:
– javnih gospodarskih službah (javnih zavodih, javnih

podjetjih)
– javnih zavodih družbenih dejavnosti (šole, vzgojno

varstveni zavodi, zdravstveni domovi, lekarne, knjižnice, kul-
turne ustanove, zavodi za šport)

b) kapitalske upravljavske deleže v drugih pravnih osebah:
– veterinarska postaja
4. Denarna sredstva in vrednostni papirji.
5. Terjatve in obveznosti.

III. NAČIN DELITVE

Nepremičnine

5. člen
Nepremičnine se razdelijo med novo nastale občine

praviloma po legi, kar pomeni, da pridobi nepremičnino
občina, na katerem območju nepremičnina leži. Izjeme od
tega pravila so v sporazumu posebej opredeljene.

Po legi se delijo:
1. zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
2. objekti komunalne infrastrukture,
3. ceste in prometna infrastruktura,
4. zaklonišča,
5. kulturni spomeniki,
6. športni objekti,
7. stanovanja, poslovni prostori in garaže,
8. poslovne stavbe z upoštevanjem omejitev:
a) poslovna stavba Stari trg 29/a,
b) prizidek k poslovni stavbi Mestni trg 17.
V primeru, da bo za prostore, ki jih ne uporablja občin-

ska uprava pridobljena kupnina, se le-ta razdeli po kriteriju
števila prebivalcev. Omejitev se uredi z vpisom zastavne
pravice v zemljiški knjigi.

Premičnine

6. člen
Delitev premičnega premoženja:
1. osnovna sredstva,
2. zaloge materiala,
3. drobni inventar,
4. umetniška dela.
Fizična delitev premičnega premoženja se opravi ne-

posredno z dodeljevanjem posamezne stvari v premoženje
posamezni občini, kjer se premičnina nahaja oziroma je bila
v skladu z dogovorom prenesena.

Gre predvsem za del strojne opreme, pisarniškega po-
hištva ter osebnih vozil in sredstev civilne zaščite.

Premično premoženje, ki ga uporabljajo upravna eno-
ta, DURS in nekatere inšpekcijske službe ostane last Obči-
ne Slovenske Konjice, ob povračilu sorazmernega dela stroš-
kov obratovanja in vzdrževanja. V primeru prejema odškod-
nine oziroma kupnine za to premoženje se le-ta razdeli po
kriteriju števila prebivalstva.

Ustanoviteljske pravice in kapitalski upravljavski deleži

7. člen
Ustanoviteljske pravice iz naslova naložb v javna pod-

jetja in zavode ter sodelovanje pri upravljanju, se delijo po
naslednjih kriterijih:

1. po legi oziroma teritorialnem principu za:
a) osnovne šole in vzgojno-varstvene zavode z izjemo

osnovne šole V parku in Glasbene šole:
b) zavod za šport Slovenske Konjice,
c) javna podjetja – Konjiško komunalno podjetje Slo-

venske Konjice pod določenimi pogoji (glej 8. člen);
2. po kriteriju števila prebivalcev:
a) Celjske lekarne Celje,
b) Svetovalno izobraževalni center Slovenske Konjice

(naložba v poslovno enoto knjižnica);
c) Osnovna šola V parku,
d) Glasbena šola:
3. po posebnem dogovoru:
a) Zdravstveni dom Slovenske Konjice – glej 9., 10. in

11. člen.
b) Kovinarska šola in Gospodinjska šola Zreče ter mo-

rebitne druge dejavnosti, kjer sodelujejo občine s svojimi
sredstvi – SIC – glej 12. člen.

Kapitalsko upravljavski deleži se delijo po posebnem
kriteriju:

– Veterinarska postaja Slovenske Konjice – naložba se
deli po enakih 1/3 deležih.

8. člen
Občina Slovenske Konjice, ki prevzema 100% ustano-

viteljski delež v Javnem komunalnem podjetju Slovenske
Konjice zagotovi s posebno pogodbo, v smislu 51.c člena
zakona o lokalni samoupravi, sodelovanje pri upravljanju v
tistem delu dejavnosti Javnega komunalnega podjetja Slo-
venske Konjice, ki je skupnega pomena za vse tri novo
nastale občine (možnost koriščenja odlagališča odpadkov in
odvoza le-teh…). Pogodba je sestavni del tega sporazuma.

9. člen
Nepremično premoženje – poslovni prostori zdravstve-

nega doma se razdelijo po teritorialnem principu.

10. člen
Ustanoviteljski delež iz naslova naložbe v Zdravstveni

dom Slovenske Konjice se razdeli ob upoštevanju vloženih
nepremičnin in opreme posamezne občine dane v upravlja-
nje Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Izjema je na-
ložba v opremo, ki služi za izvajanje dejavnosti za vse tri
občine. Kriterij delitve le-te naložbe je število prebivalcev.

11. člen
Sodelovanje pri upravljanju javnega zavoda Zdravstve-

nega doma Slovenske Konjice v zvezi z izvajanjem dejavno-
sti za vse tri novo nastale občine, se zagotovi tako, da v
upravljanju javnega zavoda sodelujeta dva člana iz Občine
Slovenske Konjice in po eden iz Občine Vitanje in Zreče.

12. člen
Sodelovanje pri upravljanju Kovinarske šole in Gospo-

dinjske šole v Zrečah ter morebitnih drugih dejavnostih, kjer
sodelujejo občine s svojimi sredstvi, se zagotovi tako, da v
upravljanju sodelujejo po en član iz vsake novo nastale
občine.
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Drugo premoženje

13. člen
Premoženje krajevnih skupnosti se vključuje v premo-

ženjske bilance novih občin po teritorialnem principu.

14. člen
Premoženje izkazano v bilanci stanja stavbnih zemljišč

brez denarnih sredstev se razdeli po teritorialnem principu.
Knjigovodsko in zemljiškoknjižno stanje tega premoženja
uredi vsaka občina sama.

15. člen
Počitniški objekti in oprema na Cresu, v Červarju in na

Rogli ter počitniške prikolice se razdelijo oziroma dogovorijo
solastniški deleži po kriteriju števila prebivalstva.

Slovenske Konjice 60,72%,
Zreče 28,04%,
Vitanje 11,24%.

Denarna sredstva

16. člen
V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list

RS, št. 80/94) se je financiranje občin v letu 1995 izvajalo
preko ločenega računa občine, ki je ustanovljena na ob-
močju prejšnje občine. Na podlagi tega so se sredstva od-
pravljenih žiro računov bivše skupne občine prenesla na
ločen račun iz katerega so se poravnavale obveznosti iz
preteklih let, na katerega so prihajali prihodki iz naslova
terjatev iz preteklih let in iz katerega se je vodilo tekoče
izvajanje proračunov občin, do sprejetja proračunov vseh
občin za leto 1995, s soglasjem občinskih svetov ali po
predhodnem dogovoru županov.

Denarna sredstva se razdelijo na novo nastale občine
po naslednjih kriterijih:

a) po kriteriju dohodnine
– denarna sredstva iz naslova presežka po ZR 1994,

ki so ga potrdili občinski sveti
Slovenske Konjice 63,44%
Zreče 28,45%
Vitanje 8,11%
b) denarna sredstva sklada stavbnih zemljišč – ob upo-

števanju zbiranja namenskih sredstev za urejanje stavbnih
zemljišč se preostanek denarnih sredstev iz tega naslova
deli:

Občina Slovenske Konjice 1,606.645 SIT ali 46,50%
Občina Zreče 1,848.000 SIT ali 53,50%
c) preostala denarna sredstva ki so se zbirala na po-

sebnem računu pa se ob upoštevanju neenakomernega
razvoja stanovanjskega gospodarstva in porabe stanovanj-
skih sredstev za prodana stanovanja razdelijo po enakih 1/3
deležih.

d) denarna sredstva na računih za določene namene
so bila namensko porabljena oziroma je bil izvršen prenos
na poseben skupen račun.

Vrednostni papirji

17. člen
Naložbe v vrednostne papirje se delijo po enakih 1/3

deležih.

Terjatve

18. člen
Dolgoročni krediti – dani se razdelijo po naslednjih

kriterijih:
a) po kriteriju števila prebivalstva:
– kredit TELEKOM Celje;
b) po teritorialnem principu pa vsi ostali dolgoročni

krediti.

Druge terjatve

19. člen
Terjatve iz naslova danih avansov se obračunajo na

osnovi prejetih računov za opravljene storitve oziroma na-
bavljena osnovna sredstva. Kolikor gre za osnovna sredstva
se pri prenosu upošteva teritorialni princip.

Denarna sredstva iz naslova vrnjenih danih avansov se
razdelijo po kriteriju, ki velja za preostala denarna sredstva.

Neplačane terjatve se v primeru uspešne izterjave po
pokritju stroškov razdelijo po kriteriju števila prebivalstva.
Neizterljive terjatve pa na osnovi ustreznih sklepov odpiše
nova Občina Slovenske Konjice.

Obveznosti

20. člen
Dolgoročne obveznosti se prenesejo po teritorialnem

principu.
Kratkoročne obveznosti so bile poravnane iz posebne-

ga računa ali pa se izvrši prenos po teritorialnem principu.

21. člen
Obveznosti, ki niso evidentirane v knjigovodski premo-

ženjski bilanci na dan 31. 2. 1994, so pa znane na dan
sestave predlogov, pa se delijo po kriteriju:

a) število prebivalcev – odpravnine,
b) namenski uporabi sredstev – KOVINAR Vitanje 50%

Občina Slovenske Konjice in 50% Občina Zreče,
c) teritorialni princip – odškodninski zahtevki in ostalo.

22. člen
Viri sredstev se delijo po enakih kriterijih kot pripadajo-

ča sredstva.

23. člen
Sredstva združena pri Območni obrtni zbornici Sloven-

ske Konjice namenjena razvoju malega gospodarstva osta-
nejo še naprej združena. Kolikor pride do spremembe pri
delovanju Območne obrtne zbornice Slovenske Konjice in
ukinitve te dejavnosti, se ta sredstva prenesejo na nove
občine ob upoštevanju kriterija števila prebivalcev. Območ-
na obrtna zbornica Slovenske Konjice je dolžna zagotavljati
revalorizirano vrednost vloženih sredstev.

24. člen
Podpisnice sporazuma o premoženjski delitveni bilanci

soglašajo, da se v primeru ugotovitve premoženja ali obvez-
nosti, ki ni bilo zajeto v premoženjski bilanci, naknadno
dogovorijo kriteriji za njihovo delitev.

25. člen
Sestavni del tega sporazuma so premoženjska delitve-

na bilanca bivše Občine Slovenske Konjice in sklepi premo-
ženjske delitvene bilance.
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26. člen
Meje med občine se ne rešujejo v premoženjsko deli-

tveni bilanci. To vprašanje bo rešeno v skladu z zakonom o
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij ter medseboj-
nimi dogovori o spornih mejah. Kolikor dogovor ne bo mo-
žen, pa z rešitvijo na ustreznih državnih nivojih.

Občina Slovenske Konjice izjavlja, da dovoljuje vknjiž-
bo lastninske pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last
Občine Zreče in Vitanje na podlagi tega sporazuma.

Občina Zreče izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske
pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Slo-
venske Konjice in Vitanje na podlagi tega sporazuma.

Občina Vitanje izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske
pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Zre-
če in Slovenske Konjice na podlagi tega sporazuma.

27. člen
Ta sporazum je napisan v šestih enakih izvodih, od

katerih prejme vsaka občina po dva izvoda.

28. člen
Ta sporazum prične veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 460-1/99

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

Župan
Občine Vitanje

Slavko Kranjc l. r.

ZREČE

1289. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zreče za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98) in 20. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98, 53/98 in
76/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Zreče za leto 1998, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Zreče, zaključni računi Krajev-
nih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Dobrovlje, Skomar-
je in Resnik in premoženjska bilanca Občine Zreče.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proraču-

na se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 1998, ki obsega:

I. Prihodke: SIT
1. skupne prihodke za zagotovljeno

porabo v višini 341,102.859,93
2. skupne prihodke za druge

namene v višini 255,934.473,27
3. prenesene prihodke 18,257.057,00
4. skupaj vsi prihodki 615,294.390,20
II. Odhodke:
1. tekoče odhodke 416,109.470,22
2. investicijske odhodke 181,073.709,70
3. rezerve  8,517.247,90
4. skupaj vsi odhodki 605,700.427,82
III. Račun financiranja  4,085.984,80
IV. Presežek prihodkov nad odhodki  5,507.977,58

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 5,507.977,58

SIT se prenese kot prihodek v proračun Občine Zreče za
leto 1999.

4. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih skupno-

sti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov krajevnih skupnosti za leto 1998, ki obsega:

I. Prihodke v višini 148,856.046,05 SIT,
II. Odhodke v višini 139,362.998,74 SIT,
III. Presežek prihodkov

nad odhodki  9,493.047,31 SIT.

5. člen
Sprejme se premoženjska bilanca Občine Zreče po

stanju 31. 12. 1998, ki zajema premoženje na podlagi
podatkov iz bilance stanja občine, krajevnih skupnosti in
javnih zavodov v višini 1,579,622.000 SIT.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 405-03-02/99
Zreče, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1290. Odlok o spremembi odloka o spremembi
območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v
Občini Zreče

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90) in 20. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/95, 48/95 1/98, 53/98 in 76/98) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 3. 1999 sprejel
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O  D  L  O  K
o spremembi odloka o spremembi območij,

razdružitvi in poimenovanju naselij
v Občini Zreče

1. člen
V odloku o spremembi območij, razdružitvi in poimeno-

vanju naselij v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 53/98,
66/98 in 8/99) se v prvem odstavku 1. člena ime naselja
Graben spremeni in se naselje imenuje Spodnje Stranice.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 004-06-01/98/99
Zreče, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1291. Sklep o sprejemu cen pitne vode

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 31. člena odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 71/98) in 20. členom statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98, 53/98 in 76/98) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o sprejemu cen pitne vode

1
Uporabniki pitne vode iz vodovoda Zreče, s katerim

upravlja KS Zreče, in uporabniki pitne vode iz vodovoda
Stranice, s katerim upravlja KS Stranice, plačujejo količino
porabljene pitne vode po naslednjih cenah:

1. gospodinjstva 55 SIT za m3

2. industrija in pravne osebe 85 SIT za m3

2
Uporabniki pitne vode iz vodovoda Zreče, s katerim

upravlja KS Zreče, plačajo poleg porabljene vode tudi štev-
nino in vzdrževalnino v višini:

– individualne enostanovanjske
hiše 372,80 SIT mesečno,

– večstanovanjske hiše (štiri
stanovanja ali več stanovanj) 156,70 SIT mesečno,

3
Cene pitne vode, števnino in vzdrževalnino, določa

upravljavec vodovoda skladno s predpisi o načinu oblikova-
nja cen komunalnih storitev.

4
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporabljati pa se začne 1. maja 1999.

Št. 324-06-02/98-2
Zreče, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1292. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95, 48/95, 1/98, 53/98 in 76/98), je Občin-
ski svet občine Zreče na seji dne 29. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status javnega dobra zemljišča v splošni rabi:
parc. št. 1349/3, cesta v izmeri 173 m2 , vpisana pri

vl. št. Seznam I, k.o. Zreče.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 465-08-02/98
Zreče, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

1293. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nadomestilih članov delovnih teles Občinskega
sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter na podlagi 20. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98, 53/98 in
76/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 3.
1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih
članov delovnih teles Občinskega sveta občine

Zreče ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije, pripadajo nadomestila za njihovo delo, ki se obli-
kujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zako-
nov iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.

Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-
pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Zreče, ki sodi v V. skupino občin, določen količnik osnovne
plače v višini 7,00. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, oblikovane na podlagi zakona.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nadomestila članom delovnih teles občinskega sveta, ki ni-
so člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov občine.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 40% dela

plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru

odsotnosti ali zadržanosti 10%
– za vodenje sej občinskega sveta 10%
– za opravljanje nalog iz pristojnosti

župana po pooblastilu 10%

Podžupan je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, za kar mu pripada meseč-
ni dodatek v višini 10% dela plače župana za ves čas oprav-
ljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župa-
na, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

S sklepom, v skladu z ZLS in tem pravilnikom se na
podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki
jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in
drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžu-
pana.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 11% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta

(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja

po zakonu) 15%

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 25%

– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 20%

– predsedovanje seji delovnega telesa

občinskega sveta 15%

– udeležbo na seji delovnega telesa,

katerega član je 10%

S sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količ-
nik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno
izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu
članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno
dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega

občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače župana in podžupana je pravi-
ca, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega
razmerja.
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Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
sklep o plači ob sklenitvi delovnega razmerja.

Članom občinskega sveta se del plače za nepoklicno
opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe
o delu.

S sklepom o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
S sklepom o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. S sklepom o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NADOMESTILA

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji občin-
skega sveta ali odboru župana določi nadomestilo v obliki
sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogod-
be o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 10% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta iz 6. člena.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nadomestila za opravljeno delo, in sicer:

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji, v višini
največ 15% za predsednika oziroma največ 10% dela plače
člana občinskega sveta, za člana,

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora v višini največ 40% dela plače
člana občinskega sveta.

Nadomestila predsednika in članov nadzornega odbo-
ra se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za
posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljene-
ga dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nadome-
stila.

Sklep o obsegu sredstev za nadomestila iz prejšnjega
odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po
razpisu referenduma ali volitev.

Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 15%

dela plače člana občinskega sveta za predsednika in 10%
za člana,

– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo v

skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezne volitve oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Zreče. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan, v njegovi

odsotnosti pa podžupan ali tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nadomestil in povračil

stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz
sredstev proračuna.

16. člen
Plače in nadomestila se izplačujejo mesečno za prete-

kli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nadomestila se usklajujejo skladno s spre-

membo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni
razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogod-
bo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi
z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nadomestila in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
in občinske volilne komisije ter članom komisij občinskega
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ŽETALE

1294. Poslovnik Občinskega sveta občine Žetale

Na podlagi 109. člena statuta Občine Žetale. (Uradni
list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na seji
dne 19. 3. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Žetale

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način 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. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih, izrednih sejah in korespondenčnih

sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime ob-
činskega organa “OBČINSKI SVET”.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-
na telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-
skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi

sveta in odborov župana, ki niso člani občinskega sveta, se
izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij občinskega sveta in odborov župana, ki niso člani občin-
skega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali
imenuje občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nadomestilo v znesku, kot je
določen za predsednike delovnih teles.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članom
delovnih teles Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/96).

21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 110-07-02/99
Zreče, dne 29. marca 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenova-
ni kot predstavniki občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroš-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila
in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem
svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za uredi-
tev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.
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Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

 Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo četrtine čla-
nov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Za urejanje nujnih zadev lahko svet dela na korespon-

denčnih sejah.

25. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

26. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.
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27. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ne more

voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni
mogoče, jo vodi najstarejši prisotni član občinskega sveta.

28. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo
za sejo.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prosto-
ru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren pro-
stor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

29. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

30. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu

zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolni-
tev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

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

31. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega

reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razpra-
ve in glasovanja umaknejo z dnevnega reda, če je predlaga-
telj župan.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

32. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

33. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut.

Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napove-
di replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

34. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujo-
či pozval.

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

35. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
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Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

36. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

 Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti
pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

37. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 19.

uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ
dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

38. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

39. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

40. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:

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

41. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

42. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

43. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

44. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dvetretjini vseh članov občinskega sveta.

45. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Pred-
lagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov
izrekla “ZA“ njen sprejem.

46. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.

47. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
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Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

48. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA“ ali “PROTI“ sprejemu predlagane odločitve.

49. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet

tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA“, “PROTI“ ali “NE GLASUJEM”.

50. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali
besedo “PROTI“.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

51. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

52. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

53. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih in
korespondečnih sej občinskega sveta. Vsak član občinske-
ga sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O uteme-
ljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe spre-
jete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sred-
stev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na
krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziro-
ma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje
občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

54. člen
Potek seje občinskega sveta se lahko snema na mag-

netofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata
članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet,
katerega seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, ima
pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v pro-
storih občinske uprave.O poslušanju se vodi zapisnik.

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

55. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.
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O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

 Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podla-
gi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za
svet

56. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

57. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

58. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

 Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-

na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

59. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za družbene dejavnosti, ki zajema področja:

zdravstvo, socialna vprašanja, stanovanjska vprašanja, vzgo-
jo in izobraževanje, kulturo in prosveto, otroško varstvo,
šport in rekreacijo, prireditve in proslave,

– odbor za gospodarsko infrastrukturo, ki zajema na-
slednja področja: infrastruktura in energetika, urejanje jav-
nih površin in pokopališč, gradnja, prostorsko planiranje,
varstvo okolja, naravna in kulturna dediščina, celostno ure-
janje podeželja in obnova vasi,

– odbor za gospodarstvo, ki zajema naslednja področ-
ja: gospodarstvo in industrijo, obrt in podjetništvo, turizem,
kmetijstvo in gozdarstvo, gospodarska interesna združenja
in društva, občinsko lastnino,

– odbor za zaščito in reševanje, ki zajema naslednja
področja:požarno varnost, reševanje in civilno zaščito,
obrambo, naravne, elementarne in druge nesreče,

– statutarnopravna komisija,
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja.
Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri člane.

60. člen
Odbori in komisije delajo na sejah. V dnevni red sej

uvrščajo zadeve iz svoje pristojnosti v skladu s svojim in
programom dela občinskega sveta.

O zadevah iz svoje pristojnosti, o katerih bo razpravljal
občinski svet, morajo razpravljati in oblikovati stališča ter
predloge tako, da bo možno o njih glasovati na seji občin-
skega sveta.

Poročilo s predlogi in stališči so dolžni posredovati
županu ali predsedujočemu pred sklicem seje občinskega
sveta.

61. člen
Statutarnopravna komisija občinskega sveta ima tri

člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-

ka občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolni-
tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika ob-
činskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutar-
nopravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

62. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

63. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače. Odbori štejejo
pet članov, komisije pa tri člane.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

64. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

65. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

66. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za obravnavo na delovnih telesih občinskega
sveta pripravljajo praviloma delavci občinske uprave, ki za
potrebe delovnih teles opravljajo tudi organizacijske tehnič-
ne in administrativne. Gradiva lahko pripravijo delovna tele-
sa sama.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

67. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni župan,

strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov
aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi
predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organiza-
cij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno
povezano z obravnavano problematiko.

VAŠKI ODBORI PRI OBČINSKEM SVETU

68. člen
Vaški odbor zlasti:
– daje mnenje o zadevah lokalnega pomena,
– ugotavlja potrebe po izvrševanju aktivnosti lokalnega

pomena,

– izdeluje programe dela, ki se nanašajo na zadeve
lokalnega pomena,

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občin-
ski svet.

69. člen
Vaške odbore ustanavlja občinski svet s sklepom, v

katerem določi tudi njihovo sestavo.

70. člen
Vaški odbor pri občinskem svetu šteje pet članov, svet-

niki občinskega sveta so položaju glede na njihovo stalno
prebivališče, člani vaških odborov in eden izmed njih pred-
sednik vaškega odbora. Ostale člane imenuje občinski svet
izmed občanov, na predlog komisije za volitve in imeno-
vanja.

71. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan in jo vodi pred-

sednik vaškega odbora.

72. člen
Predsednik in člani vaškega odbora se imenujejo za

čas trajanja mandata občinskega sveta, če ni v sklepu o
ustanovitvi in imenovanju določeno, da se imenujejo za kraj-
ši čas.

73. člen
Predsednik in člani vaškega odbora so lahko razrešeni

še pred potekom časa za katerega se bili imenovani. Name-
sto članov, ki so bili razrešeni, občinski svet po postopku,
kot je določeno v statutu občine in s tem poslovnikom, s
sklepom imenuje nove člane.

74. člen
O sklicu seje morajo biti člani vaškega odbora obve-

ščeni najmanj pet dni pred dnevom seje. Po potrebi je hkrati
z vabilom na sejo potrebno članom vaškega odbora poslati
pisno gradivo, ki se bo obravnavalo na sklicani seji.

75. člen
Seje vaških odborov so javne. Na seji lahko sodelujejo

vabljeni gosti.

76. člen
Sejo skliče in vodi predsednik vaškega odbora. Pred

pričetkom dela predsednik ugotovi prisotnost članov odbora
in vabljenih.

77. člen
Vaški odbor lahko veljavno odloča, ko je prisotna veči-

na članov odbora. Odločitev sprejema vaški odbor z večino
glasov prisotnih članov. Glasuje se z dvigom rok.Na zahtevo
posameznega člana vaškega odbora se lahko v zapisnik
posebej zapiše, kako je glasoval v kateri zadevi.

78. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki ga podpišeta pred-

sednik in zapisnikar, ki ga na predlog predsednika določi
vaški odbor. Zapisnik se potrdi na prvi naslednji seji vaškega
odbora. Zapisnik se v enen izvodu hrani pri občinski upravi,
en izvod pa pri vaškem odboru.

79. člen
Delo vaških odborov vodi in usklajuje tajnik občinske

uprave.



Uradni list Republike Slovenije Št. 26 / 15. 4. 1999 / Stran 3023

80. člen
Za potek seje in vzdrževanje reda na seji vaškega od-

bora se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika.

VII. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

81. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

82. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj 100 volivcev v občini lahko zahteva od občin-
skega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

83. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

84. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).

85. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od-
loka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predla-
gatelj.

86. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

87. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

88. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

89. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sve-
ta v pisni obliki z obrazložitvijo pred sejo občinskega sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predla-
ga amandma najmanj ena četrtina vseh članov občinskega
sveta in predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

90. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih
članov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
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91. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

92. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

93. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

94. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj enatretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

95. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

96. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

97. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
roka, ki ga določa zakon.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in izho-
dišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo občin-
ski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna obči-
ne.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

98. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

99. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri po-
stopek za sprejem odloka.

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in
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mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

100. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

nopravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

101. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

102. člen
 Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

 Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno gla-
sovanje.

103. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

104. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

105. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

106. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana

107. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

108. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

109. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
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dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

110. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-
jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

111. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalo-
gah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

112. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.

113. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

114. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

115. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

116. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarnopravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarnopravna komisija, odloči
svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

117. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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Obvestilo
Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne

28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev, ki so
dosegljivi tudi na Internetu na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-
list.si ali na disketi, potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu. Oglas
pošljite do ponedeljka do 10. ure, morebiten preklic objave pa najkasneje do srede do
12. ure, s tem da obračunamo 40% vrednosti objave.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo
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