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DRŽAVNI ZBOR

2086. Odlok o imenovanju predsednika in osmih
članov Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi 57. člena zakona o javnih glasilih (Uradni
list RS, št. 18/94) in I. točke odloka o ustanovitvi Sveta za
radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov
sveta (Uradni list RS, št. 30/94) ter dvanajste alinee druge-
ga odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o imenovanju predsednika in osmih članov Sveta

za radiodifuzijo

I
V svet se imenujejo iz vrst strokovnjakov s področja

radiodifuzije in javnih delavcev:
za predsednico:
doc. dr. Sandra BAŠIĆ HRVATIN
za člane:
Ivica KRANJČEVIČ
Marko MAJER
Mojmir OCVIRK
Janez PRAPROTNIK
mag. Barbara STEGEL
Stjepan ŠAUBERT
mag. Jože ZRIMŠEK
prof. dr. Jure ZUPAN.

II
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati II. točka

odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju
predsednika in osem članov sveta (Uradni list RS, št. 30/94
in 3/98).

III
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 010-01/89-1/39
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2087. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana MARN CVETIČANIN, na sodniško mesto okrož-

ne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2088. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko KNOP, na sodniško mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2089. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjetica ŠKERGET LOGAR, na sodniško mesto okrož-

ne sodnice na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.

Št. 700-04/90-15/9
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2090. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka BERGANT DEBEVEC, na sodniško mesto okraj-

ne sodnice na Okrajnem sodišču na Vrhniki.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2091. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Petra ROBIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2092. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka
48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 28. maja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alenka VIDMAR, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 28. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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MINISTRSTVA

2093. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zeleni pas

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zeleni pas

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Zeleni pas, št. 04-98/95 z dne
13. 4. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Zeleni pas na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogos-

podarske enote Zeleni pas je izdelan v treh izvodih za
2581,46 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Ljubljana, v Mestni občini Ljubljana in Občini Škof-
ljica, oziroma v katastrskih občinah Kašelj, Sostro, Podmol-
nik, Dobrunje, Bizovik, Rudnik, Vič, Dobrova in Stožice.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Zeleni pas je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote Ljub-
ljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za goz-
dove Slovenije, krajevne enote Domžale, Ljubljanska c. 72a,
Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogos-
podarske enote Zeleni pas.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

2094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o zdravstveni ustreznosti in
sistematičnih preiskavah plemenskih živali,
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov

Na podlagi pete, enajste in osemindvajsete alinee
114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94,
21/95 in 16/96), prvega in drugega odstavka 11. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in
29/86) ter drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

zdravstveni ustreznosti in sistematičnih
preiskavah plemenskih živali, živalskega

semena, jajčnih celic in zarodkov

1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih

preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97 in 24/99) se
četrta alinea 15. člena spremeni tako, da se glasi:

“– so semenu dodani antibiotiki v skladu s predpisi
Evropske unije. Dodajajo se naslednji antibiotiki: strept-
omicin 500 IE/1 ml, penicilin 500 IE/1 ml, linkomicin
150 µg/1 ml in spectinomicin 300 µg /1 ml. Takoj po
dodajanju antibiotikov mora biti razredčeno seme vsaj na
+5 °C najmanj 45 minut;“.

2. člen
V 26. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
“Obrazci za poročanje za prašiče so sestavni del tega

pravilnika in so objavljeni kot priloga 7 do 10.“

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-54/97-2
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Št. 322-01-4/19-97
Ljubljana, dne 20. maja 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Priloga 7:

�t.  000000 Potrdilo o osemenitvi svinje

Serija

�ifra rejca

Pasma Da tum ro j. plemen iceRo dovni�ka �tevilka

Datum osemenitve Pasma in �tevilka merjasca

I.

II.

III.

POTRDILO HRANI, ker je  dokument o
poreklu zivali.  Pri pregonitvi in
pregledu na brejost  predlozi potrdilo!

V

V

Priimek in  ime  rejca

Izva jalec

Kra j, ulica , hi�tna �tevilka

Svinja, mladica

Oèe plemenice

Pre gle d na brejo st dn e:

v ura h
pred osem.

1.  osem 2.  osem 3.  osem

Re zultat pregleda:

Podpis:

T rajanje

Da tum zad. poroda

Oblika
pojatvePojatev

�ifra

(IV.)

(V.)

(VI.)

Seme

Stor itev

Pre voz

SIT

SIT

Skupaj: SIT

OSEMENITEV OPRAVIL:

�tevilo gn ezd

osemenjev.

E - ekstenz ivna, O - organiz irana, S - rejsko sredi�èe

Gla va izva jalca

Zavo d Obèina Kra j Ulica Hi�na �tevilka
E

T ip reje
O S

SIT

Podpis:

U�esna �tevilka Telesna  teza
V

(v me secih in le tih)

S M

Osemenjevalec Rejec

*

*

(v me secih in le tih)

Priloga 8:

Rejec plemenice:

�t.  000000

POTRDILO O NARAVNEM PRIPUSTU SVINJE

�ifra rejcaPriimek in  ime , naslo v

Tip reje:     E     O     S Usmeritev:    pleme      pitanje

Pasma �tevilo gn ezdDa tum ro jstvaU�esna �tevilka

Datum pripusta Pasma in �tevilka merjasca Podpis rejca plemenjaka

1.

2.

3.

4.

Gla va izva jalca

Telesna  tezaV

(v me secih in le tih)
Svinja, mladica

S M

E - ekstenz ivna, O - organiz irana, S - rejsko sredi�èe*

*
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Priloga 9:

pregledu in zdravljenju svinje
Potrdilo o ponovni osemenitvi,

�t.  zavarovalne police
�t.  000000

�t.  potrdila o osemenitviIzva jalec

Re jec: priimek in ime

Na slov �ifra rejca

�ifra o sem enjevalca

2 3 4 5 6

Seme SIT

Materijal SIT

Prevoz SIT

Skup aj SIT

Podpis:

Da tum osemenitve

Serija semena

Da tum pregleda oz. zdravlje nja Bre jost Plodnostne
motn je

Zdravljen je

Glava izvajalca

Opombe:

Po�kodbe
porodnega kanala
Ret.  Secundinarum
Motnje v  involuci ji
maternice
Endometritis
Prolapsus vagine
Prolapsus uteri
Zav itje maternice

Abortus
Carsk i rez
Fetotomija
Cistiène degen.
Presnovne motnje
Infekci je
Intoksikacije
MMA
Alotriofagije

01  -  

02  -  
03  -  

04  -  
05  -  
06  -  
07  -  

08  -  

10  -  
11  -  

13  -  
14  -  
15  -  
16  -  

09  -  

12  -  

Storitev SIT

Zdravila SIT

PasmaRo dovni�ka �tevilka

Svinja, mladica

U�esna �tevilka

S M

Pasma me rjasca

Zapore dna osemen ite v

�tevilka mer ja sca

Priloga 10:

Datum:

Prejemnik:

�t.  000000DOBAVNICA ZA MERJA�ÈEVO SEME

�if ra prejemnika

�tevilka in pasma merjasca Oznaka semena �tevilo doz Pripomba

Aplikator 01

Potrdilo o prvi osem.  02

Potrdilo o pon. osem.  03

Ostalo

kom.

od No.:
Prejel:

od No.: do No.:

Izdal:

do No.:

Zavo d Obèina Kra j Ulica Hi�na �tevilka

Gla va izdajatelja
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2095. Pravilnik o pogojih in postopku za imenovanje
pravnih oseb za izvajanje overitev meril

Na podlagi 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za imenovanje pravnih

oseb za izvajanje overitev meril

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje pod katerimi lahko minister

pristojen za meroslovje (v nadaljevanju: minister) imenuje
pravno osebo za izvajanje overitev meril (v nadaljevanju:
pravna oseba), postopek imenovanja pravne osebe ter ob-
veznosti imenovane pravne osebe.

2. člen
Minister lahko imenuje domačo pravno osebo, ki ima

za overjanje meril pridobljeno akreditacijo Nacionalne akre-
ditacijske službe po standardu SIST EN 45004.

Minister lahko imenuje pravno osebo, ki ima takšno
merilno opremo, prostore in osebje, da lahko izvaja overitve
v skladu z vsemi zahtevami predpisov o meroslovnih zahte-
vah za zadevna merila.

Pravna oseba mora biti sposobna sama izvajati overitve
brez sodelovanja podpogodbenikov. Hkrati mora pravna ose-
ba zagotoviti pogoje za overjanje vseh meril zadevne vrste,
ne glede na tip oziroma proizvajalca merila.

Način izpolnjevanja minimalnih meril neodvisnosti za
kontrolni organ, ki so navedena v normativnih dodatkih A ali
C standarda SIST EN 45004 se glede na potrebe in mero-
slovne možnosti določi v odločbi o imenovanju.

Minister pri odločanju o imenovanju upošteva tudi po-
datek o tem ali so za izvajanje overitev posameznih vrst meril
že imenovane pravne osebe oziroma v kakšnem obsegu je
že zagotovljeno izvajanje overitev na celotnem področju dr-
žave.

3. člen
V primeru, da se zaradi narave overjanj posamezne

vrste meril izkaže za potrebno, se kot pogoj za imenovanje
pravne osebe šteje tudi to, da ima pravna oseba za servisira-
nje merila pooblastilo proizvajalca merila.

4. člen
Postopek imenovanja se začne na zahtevo pravne ose-

be. Zahteva se vloži na Uradu Republike Slovenije za stan-
dardizacijo in meroslovje (v nadaljevanju: urad). Zahtevi je
potrebno priložiti:

– veljavno akreditacijsko listino nacionalne akreditacij-
ske službe za overitev zadevnih meril,

– originalni izpisek iz sodnega registra podjetij,

– odločbo pristojnega upravnega organa o izpolnjeva-
nju s predpisi določenih pogojev za opravljanje dejavnosti in

– zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in vseh
dokumentov, pomembnih z vidika sistema kakovosti.

5. člen
Urad izdela na podlagi zahteve in predložene doku-

mentacije mnenje o upravičenosti imenovanja pravne osebe
za overitve meril na zadevnem področju.

Pred izdelavo dokončnega mnenja urad z nadzornim
obiskom pri pravni osebi preveri podatke iz predložene do-
kumentacije in tudi poznavanje meroslovnih predpisov, ki
veljajo za zadevno vrsto meril.

6. člen
Urad poda mnenje o zahtevi pravne osebe najkasneje v

dveh mesecih od dneva, ko je vloga popolna in jo nemudo-
ma posreduje ministru, ki o zahtevi dokončno odloči.

Minister izda odločbo o imenovanju za dobo treh let, ki
se lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev podaljša za
enako dobo.

Za postopek podaljšanja odločbe o imenovanju se smi-
selno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na
postopek imenovanja pravne osebe.

7. člen
Imenovana pravna oseba je dolžna izvajati overjanja v

skladu z navodili urada.

Imenovana pravna oseba je dolžna slediti in se prilaga-
jati tehničnemu razvoju na področju overitev zadevnih meril.

Navodila iz prvega odstavka tega člena se nanašajo
predvsem na:

– poslovanje z oznakami in potrdili o skladnosti,

– vodenje datotek o izvedenih overitvah,

– tehnična vprašanja v zvezi s samimi overitvami in

– način poslovanja s strankami.

V odločbi o imenovanju se podrobneje določijo obvez-
nosti imenovane pravne osebe.

8. člen
Imenovana pravna oseba je dolžna nemudoma pisno

obvestiti urad o vseh spremembah, vezanih na imenovanje,
ki bi lahko vplivale na izvajanje overitev.

Imenovana pravna oseba je dolžna posredovati uradu
letno poročilo o izvedenih overitvah v skladu z navodili urada.

9. člen
V primeru sprememb iz prvega odstavka prejšnjega

člena, ki nimajo za posledico neizpolnjevanja pogojev za
imenovanje, minister na predlog urada izda odločbo, s kate-
ro dopolni oziroma spremeni prvotno odločbo o imeno-
vanju.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-1/99
Ljubljana, dne 24. maja 1999.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo
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BANKA SLOVENIJE

2096. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna
obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju
neto dolžništva

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o banč-
ništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. čle-
na zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti,

terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva

1
Ta sklep podrobneje določa način izračuna obvezno-

sti, terjatev in naložb zaradi ugotavljanja neto dolžništva do-
ločene osebe v razmerju do banke ali hranilnice (v nadalje-
vanju: banke)

Obstoj neto dolžništva se na podlagi določbe 3. točke
prvega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (v nadalje-
vanju: zakon) šteje med izločitvene razloge, zaradi katerih
ne morejo biti za člana nadzornega sveta banke imenovane
določene osebe.

2
Neto dolžniki banke so osebe, katerih obveznosti do

banke so večje od njihovih terjatev in naložb v banki oziro-
ma, ki so povezane s pravnimi osebami, katerih obveznosti
do banke so večje od terjatev in naložb v banki.

3
Pri izračunu neto dolžništva posamezne osebe kot fi-

zične osebe se pri konkretnem izračunu terjatev in obvezno-
sti upoštevajo le tisti pravni posli, ki so ugodnejši od tistih,
določenih s splošnimi pogoji banke.

4
Član nadzornega sveta ne more biti fizična oseba, ki

sicer sama ni neto dolžnik po izračunu iz 3. točke tega
sklepa, vendar pa je neto dolžnik pravna oseba oziroma
pravne osebe, s katerimi je ta fizična oseba povezana.

Povezanost fizične osebe s pravnimi osebami in pove-
zanost pravnih oseb iz prvega odstavka te točke se presoja
po določilih 10. člena zakona.

5
Ne glede na določila iz prejšnjih točk tega sklepa se v

izračunu neto dolžništva osebe, ki bi bila imenovana v nad-
zorni svet banke kot predstavnik nadrejene banke ali Re-
publike Slovenije oziroma vlade in posameznih ministrstev,
ne izračunava neto dolžništvo teh pravnih oseb, pač pa
samo neto dolžništvo v skladu s 3. točko tega sklepa.

6
Uprava banke mora pred imenovanjem oziroma izvoli-

tvijo posameznega člana nadzornega sveta preveriti, ali mor-
da za predlagane člane ne obstaja izločitveni razlog zaradi
neto dolžništva.

7
Neto dolžništvo se na podlagi določil tega sklepa ugo-

tavlja za osebe iz 6. točke tega sklepa oziroma za pravne
osebe, ki so z njimi povezane, na podlagi razpoložljivih

podatkov o stanju njihovih obveznosti, terjatev in naložb za
obdobje zadnjih 12 mesecev.

8
Ne glede na 6. točko sklepa se praviloma ugotavlja

neto dolžništvo za vse člane in z njimi povezane pravne
osebe pred zasedanjem skupščine, na kateri se sprejema
revidirano letno poročilo na podlagi razpoložljivih podatkov
za obdobje zadnjih 12 mesecev.

9
Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen

ugotavljanja neto dolžništva po tem sklepu se štejejo vse
bilančne in zunajbilančne postavke banke, vključno s kapi-
talskimi udeležbami, ki se nanašajo na določene osebe in z
njimi povezane pravne osebe, po stanju na zadnji dan v
mesecu tako, da se ugotovi njihovo povprečno neto stanje
za obdobje, določeno s tem sklepom.

Ne glede na prvi odstavek te točke je izračun obvezno-
sti, terjatev in naložb za ugotavljanje neto dolžništva lahko
opravljen iz dnevnih stanj.

10
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 7. 1999
dalje.

11
Ne glede na določilo iz 10. točke tega sklepa se lahko

za tiste člane, ki so bili imenovani v nadzorni svet banke
pred pričetkom uporabe tega sklepa, izvede uskladitev z
določili tega sklepa v splošnem roku, določenem v drugem
odstavku 240. člena zakona, to je najkasneje do 20. 8.
2000.

Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2097. Sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti
naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih
organizacij in opredmetena osnovna sredstva

Na podlagi 74. in 92. člena zakona o bančništvu (Urad-
ni list RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. I/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb

bank in hranilnic v kapital nefinančnih
organizacij in opredmetena osnovna sredstva

I. NAMEN SKLEPA

1
S tem sklepom se določi vsebina in način ugotavljanja

ter poročanja bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank) o
vrednosti njihovih naložb v kapital nefinančnih organizacij in
opredmetena osnovna sredstva.
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2
Banke morajo tekoče izračunavati vrednost svojih na-

ložb in spremljati izpolnjevanje omejitev skupnega obsega
naložb in posameznih naložb.

II. OMEJITEV SKUPNEGA OBSEGA IN POSAMEZNIH
NALOŽB

3
Vrednost naložb banke v zemljišča, zgradbe, poslovno

opremo in naložb iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih
organizacij skupno ne sme presegati višine kapitala banke.

Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
nefinančnih organizacij skupno ne sme presegati 60% viši-
ne kapitala banke.

Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
posamezne nefinančne organizacije ne sme presegati 15%
višine kapitala banke.

4
Za naložbe iz 3. točke tega sklepa se prva tri leta po

pridobitvi ne štejejo naložbe, ki jih je banka pridobila name-
sto izpolnitve denarne obveznosti pravne osebe v postopku
finančnega prestrukturiranja te osebe.

III. KAPITALSKA ZAHTEVA ZA PREKORAČITEV
OMEJITEV

5
Banke morajo z zadostnim obsegom svojega kapitala

zagotavljati pokrivanje kapitalskih zahtev za prekoračena sta-
nja v kapitalu nefinančnih organizacij. Kapitalska zahteva za
prekoračena stanja je enaka večji od vsot vrednosti naložb
banke, ki presegajo omejitve iz drugega in tretjega odstavka
3. točke tega sklepa.

Bankam pri izračunu prekoračenih stanj vrednosti nji-
hovih naložb oziroma kapitalske zahteve, za katero se zmanj-
ša kapital v izračunu kapitalske ustreznosti, do 31. 12.
2000 ni potrebno upoštevati naložb, ki so predmet uskladi-
tve po peti točki tretjega odstavka 240. člena zakona o
bančništvu, to je naložb v kapital posameznih nefinančnih
organizacij, katerih vrednost je na dan uveljavitve zakona
presegala 15% kapitala banke.

IV. VSEBINA IN NAČIN POROČANJA BANKI SLOVENIJE

6
Banke predložijo Banki Slovenije poročilo o vrednosti

skupnega obsega naložb v kapital nefinančnih organizacij in
opredmetena osnovna sredstva v obliki obrazca NAL-1 ter
poročilo o vrednosti posameznih naložb v kapital nefinanč-
nih organizacij v obliki obrazca NAL-2. Obrazca sta sestavni
del tega sklepa.

7
V točki I obrazca NAL-1 se za naložbe v opredmetena

osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe in poslovna oprema) v
stolpec 1 vnese znesek naložb iz bilančne postavke A.X. -
Opredmetena osnovna sredstva.

Za naložbe v kapital nefinančnih organizacij se v stol-
pec 1 vnese znesek naložb iz bilančnih postavk A.VII. in
A.VIII. – Naložbe v kapital odvisnih in neodvisnih strank, v
delu, ki se nanaša na nefinančne organizacije.

V stolpec 2 točke I obrazca se vnese skupni znesek
naložb, ki jih je banka pridobila namesto plačila terjatev in od
datuma pridobitve še niso pretekla tri leta.

V točki II se za naložbe v opredmetena osnovna sredst-
va oziroma v kapital nefinančnih organizacij, pridobljene na-
mesto neplačanih terjatev, posamično navede datum, zne-
ske in obliko oziroma vrsto naložbe, ki tri leta po pridobitvi
predstavljajo izjemo, in zato zmanjšujejo osnovo za izračun.

8
V točki I obrazca NAL-2 se v stolpcu 1 navedejo nalož-

be v kapital tistih nefinančnih organizacij, ki po knjigovod-
skem stanju posamično presegajo 15% kapitala banke.

V stolpcu 2 točke I se navedejo posamezne naložbe, ki
jih je banka pridobila namesto plačila terjatev in od datuma
pridobitve še niso pretekla tri leta.

V točki IV se za kapitalsko zahtevo, za katero se zmanj-
ša kapital v izračunu kapitalske ustreznosti, vpiše večja od
kapitalskih zahtev iz točke IV obrazca NAL-1 oziroma točke
III obrazca NAL-2.

V. OBVEZNOST IN ROKI POROČANJA BANKI
SLOVENIJE

9
Banke predložijo Banki Slovenije poročili v obliki obraz-

cev NAL-1 in NAL-2 hkrati s poročili o izračunu kapitala, in
sicer po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja.

V primeru posebne zahteve Banke Slovenije so banke
dolžne predložiti poročila po stanju na dan, ki je naveden v
zahtevi.

10
Rok za predložitev poročil iz 6. točke tega sklepa je za

stanje na zadnji dan v letu deseti delovni dan po izteku roka
za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov, za dru-
ga četrtletja pa do 25. v naslednjem mesecu.

11
Prva poročila v skladu s tem sklepom predložijo banke

po stanju na dan 30. 6. 1999.

12
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za

podružnice tujih bank.

13
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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Obrazec NAL � 1

(banka)

P O R O È I L O

o vrednosti skupnega obsega nalo�b v kapital nefinanènih organizacij
 in opredmetena osnovna sredstva

po stanju na dan ______________________

I. Nalo�be, ki so predmet omejitev

Vrednost
      (neto)

Vrednost nalo�b
pridobljenih namesto
neplaèanih terjatev

Vrednost nalo�b
za izraèun

Vrednost
nalo�b v %
od kapitala

1 2 3 = 1 � 2 4 = 3/K
1. Nalo�be v opr. osn. sredstva
2. Nalo�be v kapital nefin. org. (A)
3. Skupaj nalo�be (1.+2.) (B)

IV. Nalo�be v opredmetena osnovna sredstva in kapital nefinanènih organizacij, pridobljene namesto
neplaèanih terjatev

Datum pridobitve Znesek Vrsta nalo�be Naziv nefinanène1

organizacije

V. Kapital banke

Kapital banke  (K) = __________________

IV. Kapitalska zahteva za preseganje omejitve skupnega obsega nalo�b v kapital nefinanènih organizacij

Kapitalska zahteva = Vrednost nalo�b
za izraèun (A)

−
Omejitev nalo�b
v kapital nefinan.
organizacij
(60% kapitala)

= ______________

Datum:
Sestavil:                                                                                                                                    �ig in podpis
Telefon:

                                                     
1 Vpi�e se naziv nefinanène organizacije, v kateri je banka pridobila nalo�bo namesto plaèila terjatve.



Stran 5034 / Št. 42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Obrazec NAL � 2

(banka)

P O R O È I L O

o vrednosti nalo�b v kapital posameznih nefinanènih organizacij
po stanju na dan ______________________

I. Nalo�be, ki so predmet omejitev

Nalo�be v kapital nefinanènih
organizacij, ki posamièno
presegajo 15% kapitala

Vrednost
(neto)

Vrednost nalo�b
 pridobljenih namesto

neplaèanih terjatev

Vrednost nalo�be
za izraèun

Vrednost
nalo�b v %
od kapitala

naziv nefinanène organizacije 1 2 3 = 1 � 2 4 = 3/K

II. Kapital banke

Kapital banke (K) = ____________________

IV. Kapitalska zahteva za preseganje omejitve nalo�b v kapital posameznih nefinanènih organizacij

Kapitalska zahteva = ∑( Vrednost nalo�be
za izraèun1

− Omejitev posameznih
nalo�b (15% kapitala) ) = ___________

V. Kapitalska zahteva, za katero se zmanj�a kapital

v izraèunu kapitalske ustreznosti 2= ______________

Datum:
Sestavil:                                                                                                                        �ig in podpis
Telefon:

                                                     
1 Upo�tevajo se samo tiste nalo�be, ki v stolpcu 4 presegajo 15% kapitala banke.
Pri raèunanju vsote preseganj omejitve posameznih nalo�b v kapital nefinanènih organizacij se ne upo�tevajo
tiste nalo�be, ki so predmet uskladitve po peti toèki tretjega odstavka 240. èlena zakona o banèni�tvu. To so le
tiste nalo�be, ki so presegale 15% kapitala banke ob uveljavitvi zakona, morebitna novonastala preseganja pa so
tudi v obdobju usklajevanja predmet kapitalske zahteve.
2 Kapitalska zahteva je enaka veèji izmed zahtev iz toèke IV obrazca NAL - 1 oz. toèke III obrazca NAL - 2.
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2098. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje
nadzora in pavšalnih stroških nadzora

Na podlagi 125. in 126. člena zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in

pavšalnih stroških nadzora

I. UVOD

1
S tem sklepom Banka Slovenije določa višino letnega

nadomestila za opravljanje nadzora in višino pavšalnega na-
domestila stroškov postopka nadzora.

II. LETNO NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NADZORA

2
Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena

zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) plačujejo banke
in hranilnice (v nadaljevanju: banke) Banki Slovenije letno
nadomestilo za opravljanje nadzora.

3
Višina letnega nadomestila za opravljanje nadzora je

odvisna od višine tveganju prilagojene aktive iz prvega od-
stavka 70. člena zakona, ki jo podrobneje določa veljavni
sklep o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske
ustreznosti bank in hranilnic.

4
Skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nad-

zora določi Banka Slovenije najkasneje do konca meseca
junija vsakega leta v skladu s finančnim načrtom za to leto.
Banka Slovenije lahko določi skupni znesek letnega nado-
mestila za opravljanje nadzora največ v višini ocenjenih de-
janskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona
v tem letu.

5
Če se po zaključku leta ugotovi, da je bil skupni znesek

plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora višji
od dejanskih stroškov nadzora, se za presežek zmanjša
skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravlja-
nje nadzora v naslednjem letu.

6
Delež posamezne banke v skupnem znesku letnega

nadomestila za opravljanje nadzora se izračuna na osnovi
revidiranih podatkov o tveganju prilagojeni aktivi konec pre-
teklega poslovnega leta in je enak deležu banke v vsoti
tveganju prilagojene aktive vseh bank.

7
V primeru združitev bank v tekočem letu se za izračun

deleža iz prejšnje točke uporablja vsota tveganju prilagoje-
nih aktiv bank združenih bank.

8
Letno nadomestilo za opravljanje nadzora plačajo ban-

ke najkasneje do konca meseca julija.

9
Če banka letnega nadomestila za opravljanje nadzora

ne plača v roku iz 8. točke tega sklepa, Banka Slovenije
banki z odločbo naloži plačilo in obračuna zamudne obresti.
Dokončna odločba je izvršilni naslov.

III. PAVŠALNO NADOMESTILO STROŠKOV POSTOPKA

10
Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po 130. členu

zakona mora Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo
stroškov postopka.

11
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka je odvisno od

trajanja pregleda ob katerem je Banka Slovenije ugotovila
nepravilnosti v poslovanju banke.

12
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka se določi kot

zmnožek števila ur inšpektorjev porabljenih za pregled po-
slovanja banke in vrednosti ure dela inšpektorja, ki jo določa
tarifa Banke Slovenije.

13
O plačilu pavšalnega nadomestila stroškov postopka

odloči Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku
ukrepa nadzora. Proti odločbi o povrnitvi stroškov je dopu-
sten upravni spor tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o
izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten. Dokončna
odločba Banke Slovenije je izvršilni naslov.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice

tujih bank.

15
Ne glede na določila tega sklepa banke letno nadome-

stilo za opravljanje nadzora iz II. točke tega sklepa prvič
plačajo za leto 2000.

16
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati pravilnik

o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 3/94).

17
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. maja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

2099. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Mednarodni grafični likovni center

Na podlagi 37. in 60. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, 75/94
in 68/95 – odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 71/95 – odloč-
ba US in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni
svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 15. 4. 1999
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni

grafični likovni center

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, ustanavlja javni zavod Mednarodni grafični likovni
center (v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Mednarodni grafični likovni center.
Skrajšano ime je: MGLC.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Pod turnom 3.

3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod izvaja v javnem interesu

kot javno službo, je:
– prirejanje mednarodnega grafičnega bienala,
– prirejanje domačih in tujih razstav s področja doma-

če in tuje reproduktivne grafike, risb, multipov, dela na pa-
pirju in podobno,

– varstvo in produkcija grafične ustvarjalnosti,
– urejanje in vodenje ter prezentacija stalne kabinetne

razstave sodobne slovenske in tuje grafike,
– sodelovanje s sorodnimi kulturnimi institucijami do-

ma in v tujini,
– organiziranje in vodenje grafične eksperimentalne de-

lavnice,
– eksperimentalna, praktična produkcija in distribucija

umetniške grafike,
– publicistično-založniška dejavnost s področja dejav-

nosti zavoda,
– organiziranje simpozijev in drugih kulturnih prireditev

s področja dejavnosti zavoda,
– urejanje dokumentacije,
– ustvarjanje grafične zbirke oziroma grafičnega kabi-

neta,
– ponudba lastnih prostorov za organizacijo razstav in

drugih kulturnih prireditev.

Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
M/80.422 – drugo izobraževanje,
DE/22.11 – izdajanje knjig,
0/92.5 – dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge

kulturne dejavnosti.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne služ-

be iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in izvedba strokovnih posvetovanj, preda-

vanj, likovnih delavnic, sejemskih razstav in drugih kulturnih
prireditev s področja dejavnosti zavoda,

– komisijska prodaja likovnih del,
– gostinske storitve za obiskovalce galerijskih priredi-

tev in druge,
– prodaja izdelkov, ki izhajajo iz dejavnosti 1. člena.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvr-

ščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejav-
nosti:

M/80.422 – drugo izobraževanje,
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
H/55.401 – točenje pijač in napitkov v točilnicah.

III. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.

5. člen
Zavod vodi direktor, ki organizira in vodi delo ter poslo-

vanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren
za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi
javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovne-
ga sveta zavoda.

Za direktorja zavoda, ki opravlja funkcijo poslovnega in
hkrati programskega direktorja, je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– visoka izobrazba s področja družboslovja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma

vodstvenih delovnih mestih v kulturi,
– poznavanje dejavnosti s področja dela javnega za-

voda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja zavoda traja pet let.

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju s tajnim gla-

sovanjem izvolijo delavci,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresira-

ne javnosti, ki ju imenuje Akademija za likovno umetnost
Ljubljana.

Svet zavoda sprejema statut zavoda, programsko us-
meritev in program dela, letni načrt, zaključni račun in splo-
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šne akte zavoda, za katere je tako določeno s statutom
zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
zavoda in opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu
zavoda v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem
konstituiranja sveta zavoda.

7. člen
Strokovni svet zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju ter svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

8. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

IV. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, je
lastnina ustanovitelja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Zavod je dolžan s premoženjem ustanovitelja, s katerim
upravlja, ravnati kot dober gospodar.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi pred-

pisi.

VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Zavod presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le
za opravljanje in razvoj te dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežki nad odhodki odloča
na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z usta-
noviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega
odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju z ustanoviteljem.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

12. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepre-
mičnim premoženjem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v
najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj
dejavnosti, za katero je ustanovljen in za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno, in sicer v višini sredstev, ki so predvidena v
proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemiza-

ciji delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom

in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan:
– na poziv organa mestne uprave, pristojnega za finan-

ce, predložiti finančni načrt,
– na poziv organa mestne uprave, pristojnega za kultu-

ro, predložiti finančni načrt, letni program dela in letni pro-
gram investicij ter upravljanja z nepremičninami.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoju zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju zavoda in
posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financira-
nje dejavnosti ter statistične namene.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Dosedanji direktor zavoda nadaljuje svoje delo do po-

teka mandata.
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku

60 dni od uveljavitve tega odloka. Do oblikovanja sveta
zavoda po tem odloku, opravlja njegove naloge dosedanji
svet zavoda.

15. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku šestih mese-

cev po uveljavitvi tega odloka.

16. člen
Do sprejema statuta zavoda, uporablja zavod statut in

druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odlo-
ka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom
in drugimi predpisi.
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17. člen
Zavod je pravni naslednik Mednarodnega grafičnega

likovnega centra v ustanavljanju, ki je vpisan v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. srg 356/87, z
dne 20. 5. 1987.

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o usta-

novitvi delovne organizacije Mednarodni grafični likovni cen-
ter št. 022-1/86, ki ga je dne 25. decembra 1986 sprejela
Skupščina mesta Ljubljane.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-13/99
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2100. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna
galerija Ljubljana

Na podlagi 37. in 60. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94 in 68/95 – odločba US), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US in 71/95 –
odločba US in 8/96) in 26. člena statuta Občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 15.
aprila 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija

Ljubljana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, ustanavlja javni zavod Mestna galerija Ljubljana (v
nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Mestna galerija Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Mestni trg 5.

3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod izvaja v javnem interesu

kot javno službo, je:
– prirejanje domačih in tujih umetniških razstav,
– prirejanje slovenskih razstav v tujini,
– propagiranje likovne umetnosti z izdajanjem likovno-

umetniških publikacij in drugih del s področja dejavnosti
zavoda,

– ustvarjanje zbirke umetniških del na papirju.

Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:

0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
DE/22.11– izdajanje knjig,
0/92.5 – dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge

kulturne dejavnosti.
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne služ-

be iz prvega oddstavka tega člena so:
– priprava in izvedba strokovnih posvetovanj, preda-

vanj, likovnih delavnic, sejemskih razstav in drugih kulturnih
prireditev s področja dejavnosti zavoda,

– komisijska prodaja likovnih del,
– prodaja izdelkov, ki izhajajo iz dejavnosti 1. člena,
– gostinske storitve za obiskovalce galerijskih priredi-

tev in druge.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvr-

ščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejav-
nosti:

M/80.422 – drugo izobraževanje,
G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
H/55.401 – točenje pijač in napitkov v točilnicah.

III. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.

5. člen
Zavod vodi direktor, ki organizira in vodi delo ter poslo-

vanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren
za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi
javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in
strokovnega sveta zavoda.

Za direktorja zavoda, ki opravlja funkcijo poslovnega in
hkrati programskega direktorja, je lahko imenovan le kandi-
dat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje obeh funkcij:

– visokošolsko izobrazbo s področja družboslovja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma

vodstvenih delovnih mestih v kulturi,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat direktorja zavoda traja pet let.

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju s tajnim gla-

sovanjem izvolijo delavci,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresira-

ne javnosti, ki ju imenuje Zveza društev likovnih umetnikov.
Svet zavoda sprejme statut zavoda, programsko usme-

ritev in program dela, letni načrt, zaključni račun in splošne
akte zavoda, za katere je tako določeno s statutom zavoda
ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda
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in opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda v
skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem
konstituiranja sveta zavoda.

7. člen
Strokovni svet zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju ter svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

8. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Naloge organov zavoda se podrobneje določijo s statu-

tom zavoda.

IV. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, je
lastnina ustanovitelja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Zavod je dolžan s premoženjem ustanovitelja, s katerim
upravlja, ravnati kot dober gospodar.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanovitelju.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

10. člen
Sredstva za delo zavoda so razen premoženja ustanovi-

telja še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi pred-

pisi.

VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Zavod presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le
za opravljanje in razvoj te dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežki nad odhodki odloča
na predlog direktorja zavoda svet zavoda v soglasju z usta-
noviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega
odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju z ustanoviteljem.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

12. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepre-
mičnim premoženjem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v
najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj
dejavnosti, za katero je ustanovljen in za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj omejeno subsidiarno odgovarja za obvez-
nosti zavoda v višini sredstev, ki so predvidena v proračunu
ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemiza-

ciji delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan:
– na poziv organa mestne uprave, pristojnega za finan-

ce, predložiti finančni načrt,
– na poziv organa mestne uprave pristojnega za kultu-

ro, predložiti finančni načrt, letni program dela in letni pro-
gram investicij ter upravljanja z nepremičninami.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti ter statistične namene.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Dosedanji direktor zavoda nadaljuje svoje delo do po-
teka mandata.

Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku
60 dni od uveljavitve tega odloka.

Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku, opravlja
njegove naloga dosedanji svet zavoda.

15. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku šestih mese-

cev po uveljavitvi tega odloka.

16. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in

druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odlo-
ka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom
in drugimi predpisi.
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17. člen
Zavod je pravni naslednik Mestne galerije Ljubljana, ki

je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod reg. št. srg. 196/82 z dne 22. 6. 1983.

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o

ustanovitvi Mestne galerije Ljubljana št. 31/68, ki jo je dne
28. decembra 1954 sprejel Mestni ljudski odbor glavnega
mesta Ljubljane.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-12/98
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2101. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razla-
ga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
5. seji dne 15. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 2723/2 – pot

411 m2 k.o. Kašelj, ki je zemljiškoknjižno družbena lastnina
v splošni rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustre-
zen zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona

o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97) postane lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-10/99
Ljubljana, dne 15. aprila 1999

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2102. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razla-
ga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
5. seji dne 15. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 706/4 – pot 5 m2,

parc. št. 706/5 - pot 11 m2, parc. št. 706/6 - pot 35 m2,
parc. št. 1529/5 – cesta 6 m2 vse k.o. Slape, ki so zem-
ljiškoknjižno družbena lastnina v splošni rabi, prenehajo biti
javno dobro in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona

o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97) postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-2/99
Ljubljana, dne 15. aprila 1999

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2103. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razla-
ga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
5. seji dne 15. 4. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišči s parc. št. 1062/4 – cesta

240 m2 in parc. št. 1062/5 – cesta 30 m2 obe k.o. Trebe-
ljevo, ki sta zemljiškoknjižno družbena lastnina v splošni
rabi, prenehata biti javno dobro in se vpišeta v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona

o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97) postane lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-11/99
Ljubljana, dne 15. aprila 1999

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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CELJE

2104. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
1999

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o proračunu Mestne občine

Celje za leto 1999

Objavljam sklep o objavi odloka o proračunu Mestne
občine Celje za leto 1999, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 4. 5. 1999.

Celje, dne 4. maja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 46. člena statuta Mestne občine
Celje je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 4. 5.
1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1999

1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1999 zago-

tavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane pri-
merne porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija določila na
99. seji dne 4. 3. 1999 in znaša 3.097,359.280 SIT za
Mestno občino Celje za leto 1999.

2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihod-

ki občine po 21. in 22. členu zakona o financiranju občin
(ZFO).

3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v

obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna obči-
na Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene
ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, za
katere Vlada RS ne zagotavlja dovolj sredstev.

4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih

zneskih:
SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 5.042,184.000
II. Skupaj odhodki 4.885,034.609
III. Proračunski presežek  157,149.391
B) Račun terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev  -
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev  -

SIT
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapitalskih deležev  -
VII.Skupni presežek, prihodki minus odhodki

ter saldo prejetih in danih posojil 157.149.391
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje  -
IX. Odplačilo dolga  102,256.000
X. Neto zadolževanje  – 102,256.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih  54,893.391

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Mestne občine Celje so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja in se objavijo sočasno s tem odlokom.

Odhodki proračuna Mestne občine Celje so po upo-
rabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.

5. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz

naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne po-
rabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z
določili 28. člena zakona o financiranju občin. Obveznosti iz
naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar deli-
tvene bilance med novonastalimi občinami Celje, Vojnik,
Štore, oziroma prevzema sorazmernega dela obveznosti po
ključu zagotovljene porabe iz leta 1995.

6. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo

kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva rezerv, in sicer:
a) 8,000.000 SIT – tekoča proračunska rezerva
b) 1,000.000 SIT – rezerve za naravne nesreče
c) 10,000.000 SIT – druge rezerve

skladno z 8. in 12. členom ZFO.

7. člen
O razporejanju sredstev pod b) in c) odločata, glede na

namen porabe iz 12. člena ZFO, župan in Mestni svet
skladno s statutom Mestne občine Celje.

8. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe,
katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno pred-
videti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.

O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine
100.000 SIT župan.

9. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med le-

tom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti,
če s posebnim aktom ni določeno drugače.

10. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzema-

ti obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sred-
stva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložlji-
vim sredstvom.

Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki
so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za
katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.

Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren
župan.
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11. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so

v proračunu razporejena za posamezne namene, ali zača-
sno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom
ne pritekajo v predvideni višini, a financiranja ni mogoče
zagotoviti po 16. členu tega odloka.

12. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.

O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obve-
stiti Mestni svet mestne občine Celje na prvi naslednji seji
mestnega sveta in Nadzorni odbor mestne občine Celje.

13. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investi-

cijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z za-
konom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

14. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve

njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.

15. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mest-

nemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte
za leto 1999 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financira-

ni iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter za-
ključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne
občine Celje.

16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov na podlagi 10. člena ZFO

– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% prihodkov sprejetega

proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

17. člen
Župan in Nadzorni odbor mestne občine Celje oprav-

ljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim
poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dina-
miko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev
pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa

se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 40300/0009/97
Celje, dne 4. maja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

PRORAČUN MESTNE OBČINE CELJE

Konto Opis Proračun

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.042.184.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.350.907.000,00

70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) 2.987.256.000,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.260.555.000,00
7000 DOHODNINA 2.260.555.000,00
7001 DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 0,00
7002 DRUGI DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 0,00
701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 0,00
7010 PRISPEVKI ZAPOSLENIH 0,00
7011 PRISPEVKI DELODAJALCEV 0,00
7012 PRISPEVKI SAMOZAPOSLENIH 0,00
7013 OSTALI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 0,00
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 0,00
7020 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 0,00
7021 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE 0,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 202.535.000,00
7030 DAVKI NA NEPREMIČNINE 56.868.000,00
7031 DAVKI NA PREMIČNINE 0,00
7032 DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA 17.697.000,00
7033 DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE 127.970.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 524.166.000,00
7040 SPLOŠNI PROMETNI DAVKI, DAVKI NA DODANO VREDNOST 0,00
7041 DRUGI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 0,00
7042 TROŠARINE (AKCIZE) 0,00
7043 DOBIČKI FISKALNIH MONOPOLOV 0,00
7044 DAVKI NA POSEBNE STORITVE 54.866.000,00
7045 DOVOLJENJE ZA POSLOVANJE IN ZA OPRAVLANJE DEJAVNOSTI 0,00



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 3. 6. 1999 / Stran 5043

Konto Opis Proračun

7046 PRISTOJBINE ZA MOTORNA VOZILA 0,00
7047 DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV 469.300.000,00
705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 0,00
7050 CARINE 0,00
7051 DRUGE UVOZNE DAJATVE 0,00
7052 IZVOZNE DAJATVE 0,00
7053 DOBIČKI IZVOZNIH IN UVOZNIH MONOPOLOV 0,00
7054 DOBIČKI OD MENJAVE TUJIH VALUT 0,00
7055 DAVKI NA MENJAVO TUJIH VALUT 0,00
7056 DRUGI DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO INTRANSAKCIJE 0,00
706 DRUGI DAVKI 0,00
7060 DRUGI DAVKI 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.363.651.000,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA 88.200.000,00
7100 UDELEŽBA NA DOBIČKU JAVNIH PODJETIJ IN JAVNIH FINANČNIH INSTITUCIJ 7.300.000,00
7101 PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU DRUGIH PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ 0,00
7102 PRIHODKI OD OBRESTI 5.500.000,00
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA 75.400.000,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 171.451.000,00
7110 SODNE TAKSE 0,00
7111 UPRAVNE TAKSE 171.451.000,00
712 DENARNE KAZNI 6.000.000,00
7120 DENARNE KAZNI 6.000.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 62.000.000,00
7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 62.000.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.036.000.000,00
7140 DRUGI PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 0,00
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.036.000.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 340.000.000,00
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 340.000.000,00
7200 PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV 340.000.000,00
7201 PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV 0,00
7202 PRIHODKI OD PRODAJE OPREME 0,00
7203 PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0,00
721 PRODAJA ZALOG 0,00
7210 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGOVNIH REZERV 0,00
7211 PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH ZALOG 0,00
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0,00
7220 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 0,00
7221 PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ 0,00
7222 PRIHODKI OD PRODAJE NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00
7300 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO PORABO 0,00
7301 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE 0,00
7302 SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ 0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
7310 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE ZA TEKOČO PORABO 0,00
7311 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE ZA INVESTICIJE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 351.277.000,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 351.277.000,00
7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 229.777.000,00
7401 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI 0,00
7402 PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 0,00
7403 PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH SKLADOV 121.500.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.885.034.609,00
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) 696.251.490,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 336.753.882,00
4000 PLAČE IN DODATKI 286.782.672,00
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST 11.628.000,00
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA 25.173.274,00
4003 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 9.666.504,00
4004 NADURNO DELO 1.629.386,00
4005 PLAČE ZA DELO PO POGODBI 0,00
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.874.046,00
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Konto Opis Proračun

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 47.135.784,00
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 26.235.504,00
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 19.140.672,00
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE 188.376,00
4013 PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO 1.571.232,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 277.439.500,00
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 41.805.202,00
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 24.403.137,00
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 30.161.929,00
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 3.936.219,00
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 3.373.818,00
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 40.188.277,00
4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING) 3.575.925,00
4027 KAZNI IN ODŠKODNINE 0,00
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 129.994.993,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 15.922.324,00
4030 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – BANKI SLO VENIJE 0,00
4031 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – POSLOVNIM BANKAM 15.922.324,00
4032 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – DRUGIM FINANČNIM INSTITUCIJAM 0,00
4033 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV – DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM 0,00
4034 PLAČILA OBRESTI OD VREDNOSTNIH PAPIRJEV 0,00
404 PLAČILO OBRESTI V TUJINO 0,00
4040 PLAČILO OBRESTI – MEDNARODNIM FINANČNIM INSTITUCIJAM 0,00
4041 PLAČILA OBRESTI – TUJIM VLADAM 0,00
4042 PLAČILA OBRESTI – TUJIM POSLOVNIM BANKAM IN FINANČNIM INSTITUCIJAM 0,00
4043 PLAČILA OBRESTI – DRUGIM TUJIM KREDITODAJALCEM 0,00
409 REZERVE 19.000.000,00
4090 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 8.000.000,00
4091 REZERVA ZA NARAVNE NESREČE 1.000.000,00
4092 DRUGE REZERVE 10.000.000,00
41 TEKOČI TRASFERI (410+411+412+413+414) 2.888.152.800,00
410 SUBVENCIJE 95.269.000,00
4100 SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM 38.000.000,00
4101 SUBVENCIJE FINANČNIM INSTITUCIJAM 0,00
4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 57.269.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 178.790.800,00
4110 TRANSFERI NEZAPOSLENIM 0,00
4111 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA 0,00
4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 35.000.000,00
4113 TRANSFERI VOJNIM INVALIDOM, VOJNIM VETERANOM IN ŽRTVAM VOJNEGA NASILJA 0,00
4114 POKOJNINE 0,00
4115 NADOMESTILA PLAČ 0,00
4116 BOLEZNINE 0,00
4117 ŠTIPENDIJE 1.269.800,00
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 142.521.000,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 40.421.000,00
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 40.421.000,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.573.672.000,00
4130 TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 12.600.000,00
4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOC. ZAVAROVAN. 58.419.000,00
4132 TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE 84.971.000,00
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB 2.417.682.000,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
4140 TEKOČI TRANSFERI MEDNARODNIM INŠTITUCIJAM 0,00
4141 TEKOČI TRANSFERI TUJIM VLADAM IN VLADNIM INŠTITUCIJAM 0,00
4142 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM V TUJINI 0,00
4143 DRUGI TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.067.854.319,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.067.854.319,00
4200 NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV 0,00
4201 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV 1.300.000,00
4202 NAKUP OPREME 48.830.319,00
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0,00
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 936.074.000,00
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00
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4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV 40.000.000,00
4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0,00
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR

IN INVESTICIJSKI INŽENIRING 41.650.000,00
4209 NAKUP BLAGOVNIH REZERV IN INTERVENCIJSKIH ZALOG 0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 232.776.000,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 232.776.000,00
4300 INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 0,00
4301 KAPITALSKI TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM 0,00
4302 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 0,00
4303 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM 0,00
4304 KAPITALSKI TRANSFERI FINANČNIM INSTITUCIJAM 0,00
4305 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 0,00
4306 INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 0,00
4307 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM IN JAVNIM GOSPODARSKIM ZAVODOM 232.776.000,00
4308 INVESTICIJSKI TRANSFERI V TUJINO 0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I-II) 157.149.391,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
7500 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAMEZNIKOV 0,00
7501 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD JAVNIH PODJETIJ 0,00
7502 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD FINANČNIH INŠTITUCIJ 0,00
7503 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD PRIVATNIH PODJETIJ IN ZASEBNIKOV 0,00
7504 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD DRUGIH RAVNI DRŽAVE 0,00
7505 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IZ TUJINE 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
7510 SREDSTVA, PRIDOBLJENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH 0,00
7511 SREDSTVA, PRIDOBLJENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V FINANČNIH INŠTITUCIJAH 0,00
7512 SREDSTVA, PRIDOBLJENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
440 DANA POSOJILA 0,00
4400 DANA POSOJILA JAVNIM POSAMEZNIKOM 0,00
4401 DANA POSOJILA JAVNIM SKLADOM 0,00
4402 DANA POSOJILA JAVNIM PODJETJEM 0,00
4403 DANA POSOJILA FINANČNIM INŠTITUCIJAM 0,00
4404 DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM 0,00
4405 DANA POSOJILA DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 0,00
4406 DANA POSOJILA V TUJINO 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
4410 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V JAVNIH PODJETJIH 0,00
4411 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V FINANČNIH INŠTITUCIJAH 0,00
4412 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJIH 0,00
4413 SKUPNA VLAGANJA (JOINT VENTURES) 0,00
4414 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V TUJINO 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0,00
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ), PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH

IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.) 157.149.391,00

C. RAČUN FINANCIRANJA 0,00

VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
5000 NAJETI KREDITI PRI BANKI CELJE 0,00
5001 NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH 0,00
5002 NAJETI KREDITI PRI DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH 0,00
5003 NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITIDAJALCIH 0,00
5004 SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DOMAČEM TRGU 0,00
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0,00
5010 NAJETI KREDITI PRI MEDNARODNIH INŠTITUCIJAH 0,00
5011 NAJETI KREDITI PRI TUJIH VLADAH 0,00
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Konto Opis Proračun

5012 NAJETI KREDITI PRI TUJIH POSLOVNIH BANKAH IN FINANČNIH INŠTITUCIJAH 0,00
5013 NAJETI KREDITI PRI DRIGUH TUJIH KREDITODAJALCIH 0,00
5014 SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TUJINI 0,00
IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 102.256.000,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 102.256.000,00
5500 ODPLAČILA KREDITOV BANKI SLOVENIJE 0,00
5501 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM 102.256.000,00
5502 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INŠTITUCIJAM 0,00
5503 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM 0,00
5504 ODPLAČILA GLAVNICE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 0,00
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0,00
5510 ODPLAČILA DOLGA MEDNARODNIM FINANČNIM INŠTITUCIJAM 0,00
5511 ODPLAČILA DOLGA TUJIM VLADAM 0,00
5512 ODPLAČILA DOLGA TUJIM BANKAM IN FINANČNIM INŠTITUCIJAM 0,00
5513 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM TUJIM KREDITODAJALCEM 0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) -102.256.000,00
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-IX.) 54.893.391,00

2105.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P

o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Ostrožno, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 4. 5. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št.41/95) dne 4. 5. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu Ostrožno

1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno

(projekt Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o. št. 88/88 –
94 ter odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/94) se
dopolni s spremembami in dopolnitvami projekta, ki ga je
pod št. projekta 291/98 izdelal Razvojni center Planiranje
Celje, d.o.o. Le-ta je v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št.

18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90), ki širše
območje Ostrožnega opredeljuje za stanovanjsko gradnjo s
spremljajočimi dejavnostmi.

2. člen
Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu odstav-

ka doda alinea:
Predmet obravnave so:
– Ureditev avtobusnega postajališča v območju OS4

ob južni strani servisne ceste na parceli št. 811/14.
– Ukinitev pešpoti v osrednjem delu območja S2 na

parceli št. 812/32.
– Delna prestavitev pešpoti na vzhodnem delu območ-

ja S2 in podaljšanje do servisne ceste na jugu. Zemljišče v
pridobljenem zamiku bo dodeljeno parceli 812/59, k.o.
Ostrožno.

– Ukinitev lokacije za TP na parceli 895/4 in dodelitev
zemljišča parceli 895/18, k.o. Ostrožno. Na slednji je pred-
videna gradnja prizidka k stanovanjski hiši.

– Določila glede spremembe namembnosti v gostin-
ske dejavnosti.

3. člen
Dopolni se 2. člen odloka tako, da se na koncu doda

alinea:
– predmet obravnave so parcele: del 811/14,

812/32, del 812/28, del 812/12, del 812/8, 895/4, vse
k.o. Ostrožno.

4. člen
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se:
– na koncu opisa 1. točke ureditveno območje OS1

doda alinea:
1. predvidena je ukinitev lokacije za TP na parceli št.

895/4 in dodelitev zemljišča parceli št. 895/18. Na parceli
št. 895/18 je predvidena izgradnja prizidka za potrebe
stanovanja v velikosti ca. 10 x 11 metrov in v višinskem
gabaritu prilagojenem obstoječi hiši.

– na koncu opisa 1. točke za ureditveno območje OS2
se doda alinea:
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1. Na parceli št. 812/32 v osrednjem delu območja
med ulico heroja Rojška in ulico Alme Karlin, je predvidena
ukinitev pešpoti. Površina parcele se dodeli pod pogoji up-
ravljalcev komunalnih vodov sosednjim štirim mejašem. Do-
pustna je postavitev ograje na točkovnih temeljih, ki jo je pri
odpravljanju okvar na komunalnih vodih možno odstraniti.
Pred izgradnjo točkovnih temeljev za ograjo, je potrebna
zakoličba komunalnih vodov in kontrola upravljalcev. Oblik-
ovanje ograje mora biti usklajeno z okoljem. Nad obstoječi-
mi komunalnimi vodi ni dovoljeno saditi grmovnic in dreves.

2. Predvidena (že izvedena) je delna prestavitev peš-
poti pod daljnovodom in podaljšek do servisne ceste tako,
da se zemljišče v pridobljenem zamiku dodeli parceli št.
812/59 k.o. Ostrožno in ostalim mejašem.

– na koncu opisa 1. točke za reditveno območje OS4
se doda alinea:

1. Ob južni strani servisne ceste na parceli št. 811/14
je predvidena ureditev avtobusnega postajališča.

– Na koncu opisa ureditvenih območij se doda alinea,
ki velja za vsa območja:

Spremembe namembnosti dejavnosti v gostinske de-
javnosti pomenijo spremembo zazidalnega načrta.

5. člen
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se doda:
– kanalizacija in vodovod:
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljal-

cu komunalnih vodov “Vodovod – kanalizacija d.o.o.” naročiti
zakoličbo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nad-
zor med gradnjo. Določilo velja za vse posege nad vodovod-
nim in kanalizacijskim omrežjem (ukinitev pešpoti, parcela
št. 812/32)

– plinovod:
Distributer zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja

ima na predmetni lokaciji izgrajeno nizkotlačno plinovodno
omrežje. Pri posegih nad traso obstoječih plinovodov je
potrebno pri distributerju naročiti nadzor nad izvajanjem.
Energetska oskrba predmetnega območja je možna z
zemeljskim plinom, zato se naj v primeru takšne potrebe
projektira z navedenim energentom.

– javna razsvetljava:
V območju predvidenega avtobusnega postajališča, ob

južni strani ceste, je treba prestaviti obstoječi kandelaber
javne razsvetljave in nizkonapetostni kabel. Za prestavitev
istih mora investitor naročiti tehnično dokumentacijo.

– električno omrežje:
V območju OS2 (ukinitev pešpoti), kjer poteka kabel-

ska kanalizacija, je dopustno postaviti ograjo na točkovnih
temeljih, katero je možno pri odpravi okvar na VN KB odstran-
iti ter zagotoviti stalen dostop. Pred postavitvijo ograje je
treba obstoječo kabelsko kanalizacijo zakoličiti. Zakoličbo
bo na stroške investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d. Predvi-
deno lokacijo nove TP na parceli št. 899 k.o. Ostrožno se
nahaja izven območja obravnave sprememb in dopolnitev
ZN Ostrožno.

– telefonsko omrežje:
Upoštevati je potrebno obstoječe telefonsko omrežje.

6. člen
Za izgradnjo ograje na lokaciji ukinjene pešpoti na

parceli št. 812/32 je zaradi pogojev soglasodajalcev potreb-
na pridobitev lokacijskega in gradbenega ali enotnega do-
voljenja.

7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled

vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pris-

tojne inšpekcijske službe.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352A–269/98
Celje, dne 4. maja 1999.    

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

CERKNO

2106. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1999

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno
na seji dne 29. 4. 1999 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 1999

1. člen
S proračunom Občine Cerkno za leto 1999 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog Občine Cerkno (v nadaljnjem besedilu:
občina) v letu 1999.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.

3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, ter račun financiranja.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki 585,560.000 SIT
Odhodki 585,560.000 SIT
Račun financiranja:
1. Neto zadolžitev preteklega leta 6,475.000 SIT
2. Odplačilo glavnice 525.000 SIT
3. Neto zadolžitev 5,950.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega pro-

računa ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proraču-
na, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejav-
nosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna (razen pri-

hodkov KS) se v proračunsko rezervo občine izloča 0,5%
sredstev.
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O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka l2. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 SIT odloča župan.

6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati

dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan lahko v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustavi financiranje posamezne proračunske po-
stavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskih proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
občina, vendar največ do 5% prihodkov v letu, v katerem se
daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se lahko
dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega
področja proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporedi-
tvi sredstev župan.

8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sreds-

tva v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine 500.000

SIT za posamezni namen odloča župan.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-

merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trime-
sečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od
njega pooblaščena oseba v občinskem uradu.

11. člen
Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za

namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.
O zadolževanju proračuna odloča občinski svet.

12. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s

tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 40302-01/99
Cerkno, dne 29. aprila 1999.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov in proračuna Občine Cerkno in

račun financiranja za leto 1999

PRIHODKI: v 000 SIT

Prihodki po 21. členu zakona o financ. občin 199.388
Finančna izravnava 139.666
Drugi prih. v okviru primerne porabe 36.875
Drugi prihodki 9.500
Prihodki od premoženja 27.900
Prihodki iz naslova sofinanciranja 100.000
Transferni prihodki 10.981
Prihodki KS 61.250

Skupaj prihodki: 585.560

ODHODKI:

Dejavnost občinskih organov 40.943
Drugi porabniki 15.051
Plačilo obresti 447
Osnovno izobraževanje 52.018
Otroško varstvo 58.621
Kultura 27.856
Šport 4.500
Socialno skrbstvo 17.450
Zdravstveno varstvo 2.700
Cestno gospodarstvo 42.186
Gozdne ceste 2.500
Komunalna dejavnost 50.704
Urejanje stavbnih zemljišč 24.000
Stanovanjsko gospodarstvo 6.850
Varstvo pred nesrečami 8.795
Kmetijstvo 5.474
Urejanje prostora 5.500
Razvojni sklad 14.928
Rezerve 6.622
Inv. v družb. dej. in obč. organe 125.000
Inv. v cestno in komun. infrastrukturo 34.700
Transferni odhodki 10.981
Odhodki KS 61.516
Zmanjš. odhodkov za presežek iz leta 1998 –33.516

Skupaj odhodki: 585.560

Račun financiranja
Zadolževanje iz preteklih let 6.475
Odplačilo glavnice 525
Neto zadolževanje 5.950
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BLOKE

2107. Poslovnik Občinskega sveta občine Bloke

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 4. seji dne
6. 5. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Bloke

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 notranjem krogu je ime občinskega
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
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 ter v vseh ob-
činskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter
skladov, v katera so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve nasled-
nje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in de-
lovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina
ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.
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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;

– 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 strošk-
ov 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.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

15. 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.

16. 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 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 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.

17. 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

18. 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

19. 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.
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V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in
udeležba na seji

20. 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.

21. 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.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in taj-
niku občine.

22. 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
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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 zasebno pravne 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

27. 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.

28. 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



Stran 5052 / Št. 42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije

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.

29. 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.

30. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.

31. 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.

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razprav-
ljavca. 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 razpravljavcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

32. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je pred-
sedujoči pozval.

Če se razpravljavec 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 razpravljavec ugovarja. O ugovoru odlo-
či svet brez razprave.

33. 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.

34. 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.

35. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob se-

demnajsti 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 dva-
krat.

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.

36. 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 odloči,
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

37. 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.
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38. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

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

39. 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.

40. 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.

41. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA“ ali “PROTI“ sprejemu predlagane odločitve.

47. 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”.

48. 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.

49. 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.
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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.

50. 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

51. 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
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.

Po sprejemu se zapisnik lahko pošlje predstavnikom
sredstev javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se
na krajevno običajen način objavi. 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.

52. člen
Potek seje občinskega sveta se lahko za potrebe zapi-

snika in arhiva snema na magnetofonski 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.

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.

53. 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.

54. 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 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

55. 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

56. 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.

57. 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
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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.

58. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– statutarno komisijo,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisijo za komunalno ureditev, prostor in varstvo

okolja,
– komisijo za družbene dejavnosti,
– komisijo za proračun in finance,
– komisijo za gospodarstvo in razvoj.

59. člen
Statutarna komisija poleg nalog, določenih v statutu in

poslovniku opravlja še:
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in od-

lokov občinskega sveta,
– spremlja izvajanje statuta Občine Bloke,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in

poslovnika občinskega sveta,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje o zakoni-

tosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom obravnava od-

loke in druge splošne akte, ki jih obravnava občinski svet in
daje občinskemu svetu o tem mnenja in predloge.

60. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, pod-

jetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in usta-
nov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu,

– preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predlo-
ge, kako naj se posamezna zadeva reši,

– predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.

61. člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva,

gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje

dela komisije,
– skupaj s komisijo za komunalno ureditev, prostor in

varovanje okolja obravnava komunalne zadeve s področja
podeželja.

62. člen
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varovanje

okolja obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostor-

skega planiranja občine,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z ener-

getskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, in upravljanje z

javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugi-
mi javnimi površinami,

– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine,
varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hru-
pom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,

– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela ko-

misije.

63. člen
Komisija za družbene dejavnosti:
– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, pred-

šolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in os-
tarelih,

– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremlja razvoj kulturne, raziskovalne, knjižničarske,

in informacijsko-dokumentarne dejavnosti,
– spremlja razvoj športa in rekreacije,
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti

občine in izdaja ustrezne publikacije,
– obravnava socialno politiko občine,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje

dela komisije.

64. člen
Komisija za proračun in finance spremlja in obravnava:
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– davčno politiko občine,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– izvajanje odlokov o lokalnih davkih, taksah, prispev-

kih in drugih prihodkov.

65. člen
Komisija za gospodarstvo in razvoj:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in

obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih

služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in
razvoj,

– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in
predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospo-
darstva,

– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj
turizma v občini,

– spremlja program porabe turistične takse in spremlja
njeno izvajanje,

– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje
dela komisije.

66. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

67. 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.

68. 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.
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69. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.

V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

70. 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.

71. 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

72. 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.

73. 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.

74. 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

75. 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).

76. 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.

77. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

78. 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.

79. 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.
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80. 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 od-
loka.

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.

81. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih čla-
nov.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

82. člen
Statut občine, poslovnik o delu občinskega sveta in

postopek za sprejem proračuna se sprejemajo po enakem
postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

83. 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

84. 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 poslovni-
ka, 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

85. 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.

86. 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 obvezne razlage

87. 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-

na komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles
občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in
občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva uteme-
ljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občin-
skemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s tem poslovnikom določen za sprejem odloka po
rednem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

88. 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.
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VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

89. 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 glasovanje.

90. 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.

91. 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.

92. 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

93. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi

predloga ki ga določi komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja.

Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko pred-
lagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glaso-
vanje 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

94. 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

95. 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

96. 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

97. 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.

98. 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
ne izvršitev 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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 3. 6. 1999 / Stran 5059

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

99. 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.

100. 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

101. 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

102. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlo-
kov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

103. 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 statutarni komisiji,
da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslov-
niške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarna ko-
misija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarna komisija, odloči svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

104. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Nova vas, dne 6. maja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

BOROVNICA

2108. Statut Občine Borovnica

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 Borovnica na
3. redni seji dne 22. 4. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Borovnica je samoupravna lokalna skupnost

ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bo-
rovnica, Breg pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici, Dol pri
Borovnici, Dražica, Lašče, Laze pri Borovnici, Niževec, Oho-
nica, Pako, Pristava in Zabočevo.

Sedež občine je v Borovnici, Paplerjeva 22.
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 Borovnica se lahko ustanovijo vaš-

ke skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Borovnica so določeni s tem statu-
tom in odlokom občine.

3. člen
Občina Borovnica (v nadaljnjem besedilu: občina) v

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne
zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
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naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglas-
ju 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 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 Borovnica ima svoj grb, zastavo in praznik,

katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina uporablja pri svojem delu naslednje žige:
– žig okrogle oblike, premera 35 mm, z občinskim

grbom na sredini, na zunanjem obodu je napis OBČINA
BOROVNICA, na spodnjem pa napis:

občinski svet
župan
občinska uprava
nadzorni odbor
volilna komisija
štab civilne zaščite
– žig okrogle oblike, premera 15 mm, z občinskim

grbom na sredini, na zunanjem obodu je napis OBČINA
BOROVNICA, na spodnjem pa napis: občinska uprava.

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

tako, 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,

– 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, vzdržuje ter zagotavlja upravljanje vodovodnih,

energetskih in drugih komunalnih objektov in naprav,
– zagotavlja javno službo za gospodarjenje 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,
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– 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
naravno in kulturno dediščino na svojem območju,

– zagotavlja splošnoizobraževalno 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,
– javno razsvetljavo,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke in zelenice, 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 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. Podatke lahko uporablja samo za name-
ne, za katere jih je pridobila, v skladu z zakonom o varovanju
osebnih podatkov.

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, ki v skladu z zakonom,

statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz
občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stop-
nji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega re-
darstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organi-
zacijska in administrativna opravila za občinske 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 v občinskem glasilu oziroma po
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potrebi v Uradnem listu RS, z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah
občinskih 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

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje trinajst 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 ozi-
roma v skladu z veljavno volilno zakonodajo.

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 in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-

skega sveta,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana

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 posojil in dajanju poroštev,
– 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 določa ta zakon in ta
statut,

– sprejema odlok o kategorizaciji občinskih cest.

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, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi
že sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
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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, podžupan oziroma pooblaščeni član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva-
jo štirje člani 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, podžupan oziro-
ma pooblaščeni član občinskega sveta mora dati na dnevni
red predlagane točke, predlagan dnevi 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, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti sredstva javnega obveščanja.

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 občin-
skega 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.
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 predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25. člen
Občinski svet lahko z odlokom ustanovi stalne ali obča-

sne komisije in odbore kot svoja delovna telesa za posamez-
na področja dela.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti, promocijo in informi-

ranje,
– odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z ne-

premičninami in varstvo okolja,
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– statutarno-pravna komisija.
Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do

pet članov. Število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovni-
kom 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 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.

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,

– 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,

– 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 prenešena 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.
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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 po-
džupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

Funkcija podžupana Občine Borovnica je nepoklicna.

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-
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, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe
in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področ-
ja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske 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.
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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.

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 javnih zavodov in javnih podjetij ter ob-
činskih skladov, ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z ob-
činskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V pro-
gram lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S
programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzomi
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan, ali najmanj tretjina članov občin-
skega sveta.

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 lah-

ko o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poroči-
lo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravi-
ce 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.
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50. 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.

51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o spološnem 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 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 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

55. 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 kate-
rem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporab-
ljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

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 se v občini kot ožji deli
občine lahko ustanovijo vaške skupnosti. Vaške skupnosti
nimajo svetov.

Pobudo za ustanovitev 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.

59. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri

opravljanju javnih zadev, ki se nanašajo na vaško skupnost
lahko občinski svet z odlokom ustanovi vaške odbore kot
svoja posvetovalna telesa. Člane odborov imenuje občinski
svet izmed prebivalcev območja vaške skupnosti.

Predlog za imenovanje članov odborov občinskemu
svetu predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

60. člen
Glede drugih določil se smiselno uporabljajo določila,

ki veljajo za druge odbore občinskega sveta.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

61. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska ini-
ciativa.

1. Zbor občanov

62. 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 volilvcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,
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– 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.

63. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več vaških skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov
v vaški skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov voliv-
cev 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.

64. 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.

65. člen
Zbor občanov vodi župan ali podžupan. Župan lahko

zboru občanov predlaga imenovanje 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-
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

66. 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.

67. 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.

68. 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.

69. 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 ali politična stranka v občini.
Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj petdesetih voliv-
cev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, da-
tum 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.

70. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s

podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.
O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s kateri
določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim
podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata
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vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni or-
gan, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi
podpise volilcev 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.

71. 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 “PROTI”,
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.

72. 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.

73. 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

74. 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.
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

75. člen
Občani lahko odločajo na referendumih o uvedbi sa-

moprispevkov 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 katega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

76. 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.

77. 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

78. 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.

79. 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.

80. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

81. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
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– 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,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališko in pogrebno dejavnost.

82. 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.

83. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

84. 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.

85. 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.

86. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

87. 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.

88. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

89. 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.

90. 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.

91. 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.

92. 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).

93. 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.

94. 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,
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– nadomestilo 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.

95. 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.

96. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proraču-
na, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih
namenih.

97. 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.

98. 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.

99. 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.

100. 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
na predlog župana odloča občinski svet.

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.

101. 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.

102. 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.

103. 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 prve in tretje alinee 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.

104. 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
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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.

105. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

106. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet. Občinski svet odloča

tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podje-
tij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod
pogoji, ki jih določa zakon.

107. 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.

108. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

Za investicije in nabavo sredstev, za katere s predpisi o
javnih naročilih ni potreben razpis, njihova vrednost pa pre-
sega 500.000 SIT, je potrebno pridobiti vsaj tri ponudbe.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

109. 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.

110. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta – najmanj devet članov.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

111. 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.

112. 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.

113. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

114. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

115. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

116. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu Občine Borovnica Naš časopis oziro-
ma po potrebi v Uradnem listu RS 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

117. 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.

118. 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

119. 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.

120. 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.

121. 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
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osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

122. 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.

123. 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

124. 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

125. člen
Ne glede na določbe 25. člena tega statuta, v mandat-

nem obdobju 1999–2002, delo opravljajo komisije oziroma
odbori, ki so bili imenovani do uveljavitve tega statuta.

126. člen
Na območju Občine Borovnica se do sprejema novih,

uporabljajo odloki in drugi predpisi, ki jih je sprejela Skupš-
čina občine Vrhnika in Občinski svet občine Borovnica in ki
so veljavni na dan sprejema tega statuta.

127. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut

Občine Borovnica (Naš časopis, marec 1995).

128. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 066/3-3/7-32/99
Borovnica, dne 22. aprila 1999.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

GROSUPLJE

2109. Statut Občine Grosuplje

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 Grosuplje na 5. redni seji dne
21. 4. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Grosuplje je temeljna samoupravna lokalna skup-

nost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Bičje, Blečji Vrh, Brezje pri Grosupljem, Brvace, Cerovo,

Cikava, Čušperk, Dobje, Dole pri Polici, Dolenja vas pri Polici,
Gabrje pri Ilovi Gori, Gajniče, Gatina,Gorenja vas pri Polici,
Gornji Rogatec, Gradišče, Grosuplje, Hrastje pri Grosupljem,
Huda Polica, Kožljevec, Lobček, Luče, Mala Ilova Gora, Mala
Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas, Mala vas pri
Grosupljem, Male Lipljene, Mali Konec, Mali Vrh pri Šmarju,
Malo Mlačevo, Medvedica, Paradišče, Pece, Peč, Perovo, Ple-
šivica pri Žalni, Podgorica pri Št. Juriju, Podgorica pri Šmarju,
Polica, Ponova vas, Praproče pri Grosupljem, Predole, Rožnik,
Sela pri Šmarju, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Du-
plice, Škocjan, Šmarje-Sap, Št. Jurij, Tlake, Troščine, Udje,
Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas,
Velike Lipljene, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Mlačevo, Vino,
Vrbičje, Zagradec pri Grosupljem, Zgornja Slivnica, Zgornje Du-
plice, Žalna, Železnica.

Sedež občine je v Grosupljem, Kolodvorska 2.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedova-

ti, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zako-

nom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij
v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlo-
kom.

2. člen
Na območju Občine Grosuplje so ustanovljene krajevne

skupnosti. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status
krajevnih skupnosti so določeni s tem statutom in odlokom
občine.

V občini so ustanovljene krajevne skupnosti:
– Grosuplje: k.o. Grosuplje naselje, k.o. Grosuplje, k.o.

Stranska vas in naselje Spodnje Duplice v k.o. Stara vas;
– Ilova gora: k.o. Ilova gora in naselje Mala Ilova gora v k.o.

Zdenska vas;
– Mlačevo: naselja Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Zagra-

dec in Lobček v k.o. Slivnici;
– Polica: k.o. Polica, k.o. Blečji vrh in naselja Dobje, Mala

Stara vas, Velika Stara vas, Gradišče, Dole pri Polici in Zgornje
Duplice v k.o. Stara vas;

– Št. Jurij: k.o. Ponova vas, k.o. Vino in naselje Medvedica
v k.o. Velike Lipljene;

– Račna: k.o. Račna;
– Spodnja Slivnica: naselje Spodnja Slivnica v k.o. Slivni-

ca;
– Škocjan: naselja Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik,

Železnica, Škocjan in Zabukovje v k.o. Velike Lipljene;
– Šmarje sap: k.o. Mali vrh, k.o. Šmarje in k.o. Sela;
– Žalna: k.o. Luče in k.o. Žalna.

3. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in oprav-

lja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce obči-
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ne in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhod-
nem soglasju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so

občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih obči-

ne, 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 posamezne
oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosed-

njimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne

samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem v
zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno
sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev
javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v
skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode,
javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in
združenja.

6. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,

vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike, ki vsebuje označbo

(grb) in ime občine. Velikost, uporabo in hrambo pečata občine
določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagra-
de, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pome-

na (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 pla-

ne in 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 vred-

nost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,

da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo

razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski raz-

voj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 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 poveča-
nje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program
občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objek-
te, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kredi-
tov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike obča-
nov.

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 komu-

nalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zem-

ljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravs-

tveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in za-

gotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sreds-

tva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstve-
nim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno de-
javnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomem-
bno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrože-
ne, 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 dejavnost

ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul-

turno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti

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 pred-
pisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristoj-
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotav-
lja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča
o ugotovljenih nepravilnostih,

– varuje naravno dediščino,
– 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,
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– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne povr-

šine 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 reševanje

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izva-

janje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in

drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in šta-

bom 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 občin-

skih 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 opravlja

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– izvajanje statističnih popisov,
– matična evidenca,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in jav-

nih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

občine,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev

za njihovo uporabo, evidenco občinskih zemljišč in drugega
premoženja,

– odločanje o rabi prostora,
– izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,
– varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni v izrecni pri-

stojnosti občine,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v

sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ukrepe za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško

dejavnost,
– določanje komunalnih dejavnosti, standardov in cen,
– organizacijo dimnikarske službe in varstva zraka,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih

omrežij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti vars-

tva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih, komunalnih, cestnih

in energetskih objektov,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne

krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva, trgovi-

ne, turizma in dopolnilnih dejavnosti,

– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje par-
kirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,

– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za po-

moč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– določanje cen vzgoje in varstva predšolskih otrok,
– oddajanje v najem občinskih upravnih, poslovnih in sta-

novanjskih prostorov in opreme,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Na občino se lahko prenese opravljanje posameznih nalog

iz državne pristojnosti, ki se lahko bolj racionalno in učinkovito
opravljajo v občini, zlasti na področjih urejanja javnega primest-
nega prometa, obratovalnega časa gostinskih lokalov, izvajanja
nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov ter
geodetske službe in zagotavljanja javne mreže gimnazij, srednjih
in poklicnih šol ter javne zdravstvene službe na sekundarni ravni.

9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge

za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evi-
denčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statistič-
nih 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 pravnih osebah, ki imajo
sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

10. člen
Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon nasled-

nje davke in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča,

stanovanja, lokale in druge občinske objekte,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premoženja,
– takse, pristojbine, odškodnine, rente, kazni in druge pris-

pevke,
Občinski svet sprejema odločitve iz prve, četrte, pete in

šeste alinee z dvetretjinsko večino vseh članov sveta, druge pa z
večino vseh članov občinskega sveta.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

11. 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 nalo-
ge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov
občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statu-
tom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani) so
občinski funkcionarji.

12. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.
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13. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skla-

du z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne
naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi
stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega re-
darstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacij-
ska in administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske
enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave usta-
novi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notra-
njo organizacijo in delovno področje.

14. 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.

15. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu

občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splo-
šnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov,
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odloča-
nje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razlo-
ge 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 oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška
ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občin-
skega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v
dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njiho-
vih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni
interes.

2. Občinski svet

16. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v

okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvaindvajset članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov

občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov
občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občin-
skega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrje-
nih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo
sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po
izvolitvi.

Do izvolitve in potrditve novega župana, vodi sejo dotedanji
župan ali najstarejši član sveta.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha
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 občinskega sveta.

17. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in

enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem 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.

18. 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 premoženjsko bilanco občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo or-

ganizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja

skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševa-
nje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občin-
ski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzor-
nega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega od-
bora,

– imenuje in razrešuje predsednike, podpredsednike in
člane komisij in odborov občinskega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana (po-
džupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega pre-
nehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklic-
nem opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni
pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendume,
– daje pobude za sklic zborov občanov,
– 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 delovnih teles, ki jih
imenuje občinski svet,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokal-
nih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne
osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– daje koncesije,
– določa občinske prispevke, takse in nadomestila,
– daje soglasja k prevzemu opravljanja državnih nalog,
– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdruž-

ljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane
sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane
drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega 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 njegove-
ga delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami 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,

– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta

statut.

19. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občin-
ski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja manda-
ta župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funk-
cije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v



Uradni list Republike Slovenije Št. 42 / 3. 6. 1999 / Stran 5077

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.

20. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti
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 določbami
tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe
odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štiri-
krat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega
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, pooblaščeni podžupan oziroma član
občinskega sveta mora dati na dnevni red predlagane točke,
predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

21. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega

sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter
njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

22. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu

svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih ak-
tov, 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 poslovni-
ku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začet-
ku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta, predsed-
niku nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komi-
sij in odborov občinskega sveta, tajnik občine ter vodje uradov
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

23. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina

njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino gla-
sov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno 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 or-
ganov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določi-
jo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko
večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega
sveta poročata občinskemu svetu najmanj štirikrat letno.

24. 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 ka-

zen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha oprav-

ljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni

združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz

prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena se ugoto-
vijo 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 občinske-
ga 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 čla-
na občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

25. 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. Organizacijo in de-
lovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa
poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega
delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi
njegove naloge.

26. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima

predsednika, podpredsednika in pet 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,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma pred-
loge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 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.

27. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot

svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– komisija za pripravo statuta in poslovnika,
– komisija za vloge, pritožbe, peticije in poravnave,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za prostor, komunalno infrastrukturo in ekologijo,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za mednarodne odnose.
Komisija iz prve alinee ima predsednika, podpredsednika

in pet članov, komisija iz druge alinee pa predsednika in dva
člana. Odbori iz tretje, četrte in pete alinee imajo po enega
predsednika, podpredsednika in sedem sedem članov, odbor iz
šeste alinee ima predsednika, podpredsednika in tri člane.
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Občasna delovna telesa lahko ustanovi občinski svet s
sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

28. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svo-

jih članov, lahko pa tudi drugih občanov, vendar največ polovico
članov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občin-
skega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan najpozneje v roku
90 dni po konstituiranju občinskega sveta.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo
s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi.

Delovna telesa lahko podrobneje uredijo način dela s po-
sebnimi poslovniki.

29. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delov-

nega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obrav-
navajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občin-
skemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo ob-
činskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pri-
stojnosti, 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.

30. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, podpredsednika,

posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali de-
lovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega
sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

2.2. Občinsko glasilo

31. člen
Občinsko glasilo ima odgovornega urednika in šestčlanski

uredniški odbor.
Odgovorni urednik se izbere na podlagi javnega razpisa, v

katerem se določijo razpisni pogoji.
Kandidat mora v prijavi na razpis oddati programsko zasno-

vo v kompletu z grafično zasnovo, pripravo in tiskom časopisa ter
s finančnim in terminskim načrtom časopisa.

Po pregledu prispelih ponudb in morebitnem razgovoru s
kandidati komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predlaga občinskemu svetu, da imenuje izbranega kandidata.

Odgovornega urednika imenuje občinski svet.

32. člen
Odgovorni urednik predlaga člane uredniškega odbora ko-

misiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere na
predlog komisije imenuje občinski svet.

Novi uredniški odbor z odgovornim urednikom začne z
delom šele, ko ga imenuje občinski svet. Do tega trenutka
naloge opravlja stari uredniški odbor.

Namestnika odgovornega urednika, ki ga predlaga odgo-
vorni urednik izmed članov uredniškega odbora, potrdi uredniški
odbor na eni izmed prvih sej uredniškega odbora.

Odgovornega urednika po njegovem pooblastilu, ali v času
njegove daljše napovedane ali nenapovedane odsotnosti (več
kot 14 dni), nadomešča namestnik odgovornega urednika.

Odgovorni urednik, namestnik in člani uredniškega odbora
opravljajo to funkcijo nepoklicno.

Uredniški odbor lahko sklepa, če so na seji prisotni odgo-
vorni urednik, ali skladno s tretjim odstavkom tega člena njegov
namestnik, ter trije člani uredniškega odbora.

3. Župan

33. člen
Občina ima župana in najmanj enega podžupana.
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališ-

če, 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. Novoizvolje-
ni 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 kandidatur za župana oziro-
ma 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.

34. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odloči-
tev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev
njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi
sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenova-
nju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski
upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov
občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prene-

senih zadevah iz državne pristojnosti.
Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pri-

stojnosti občinskega sveta opravljal župan.

35. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če me-

ni, 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 zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če me-
ni, 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 župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. 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 pristoj-
no ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
čitve.

36. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju

zaščite in reševanja, predvsem pa:
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– 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 CZ,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma

naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v na-
ravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih
in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na
delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

37. 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 sprejme začasne nuj-
ne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.

38. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj

enega podžupana. Podžupane imenuje in razrešuje občinski
svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupanov določi občinski svet na predlog župana po-
džupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župa-
na, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter oprav-
ljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih žu-
pan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najsta-
rejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove odsotno-
sti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan te-
koče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga
župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo, da
bodo funkcijo opravljali poklicno. O poklicnem opravljanju funk-
cije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

39. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben

izmed podžupanov ne morejo 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 teko-
če naloge iz pristojnosti župana.

40. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko

tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot

strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.

41. člen
Županu in podžupanom preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno ka-

zen 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 oprav-

ljati 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, so

razrešeni tudi podžupani. Mandat jim preneha z dnem razrešitve.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje

alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi prav-
nomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan
občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četrto, peto in
šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odločitev oziroma
odstopna izjava župana oziroma podžupana mora biti v pisni
obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, 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 ugotovi, 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 razlo-
gov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije.Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše 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 upoštevajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po dru-
gem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega
sveta.

4. Nadzorni odbor

42. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne pora-

be v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristoj-

nosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev ob-

činskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih

sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakoni-

tost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske upra-
ve, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodar-
nost porabe občinskih javnih sredstev.

43. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora

imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane nad-
zornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik
občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organiza-
cij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je
nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno pre-
nehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi ob-
činski svet na predlog nadzornega odbora.
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44. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan najpoz-

neje v roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta. Nadzorni
odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in pred-
loge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega
odbora, z večino glasov navzočih članov.

45. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno

vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih
računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in
javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in fi-
nančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih pod-
jetij 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 občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski
svet ali župan.

46. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzor-

nega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na pred-
log predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim progra-
mom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni
odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vse-
bine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane
osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati 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 odbora
predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba,
odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mne-
nja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poro-
čila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki
ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila
vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o
ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje
nadzorni odbor nadzorovani 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 poslovni-
ku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja uteme-
ljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila
prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredo-
vati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporo-
čila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s
svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzor-
nega odbora.

47. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega

odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okolišči-
ne, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lah-
ko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora

vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti oko-
liščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi
odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni
odbor.

48. 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 odbora
dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorova-
nih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.

49. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opra-

vi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje ob-
činski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v ob-
činskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa
nadzora.

50. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni od-

bor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

51. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave

določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določi župan.

52. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske upra-

ve pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje
župan.

53. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posamez-

nikov 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 posa-
mezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske upra-
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.

54. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik

občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih 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 dru-
gače določeno.

55. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje

zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
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56. 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 opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem po-
stopku 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.

57. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopu-
sten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odlo-
ča državni organ, določen z zakonom.

58. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposle-

nega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve
predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstoj-
nik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki
v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

59. člen
Naloge občinske uprave opravljajo občinski uradi.
Uradi so opredeljeni z odlokom.
Za delo uradov so vodje odgovorni županu.
Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske de-

javnosti na svojem območju.

6. Drugi organi občine

60. 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, določi župan
oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi
in imenovanju članov posameznega organa.

61. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

62. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov

na območju posameznih naselij so v občini ustanovljene krajev-
ne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcio-
nalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem
smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno uki-
nitev 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 njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na
katerem naj bi se ustanovila skupnost.

63. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v

občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-
gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem ob-
močju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investi-
cij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri
nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastni-
kov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetli-
čenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem
sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti
ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostor-

skih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njiho-
ve skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetij-
skega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
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 potreba-
mi prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva
okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem ob-
veščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri drugih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju
s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za
opravljanje njihovih nalog.

64. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine,

ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skup-
nosti Občine Grosuplje praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno
službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni druga-
če 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 ob-

čine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpi-

sov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvo-

ja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejav-

nosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in
druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, ka-
dar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti lahko opredelijo
z odlokom.

65. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru

nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Kra-
jevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem pro-
metu 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.
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66. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet s tem statutom ali

odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne
skupnosti.

Svet KS Grosuplje šteje trinajst članov.
Svet KS Ilova gora šteje pet članov.
Svet KS Mlačevo šteje devet članov.
Svet KS Polica šteje devet članov.
Svet KS Št.Jurij šteje enajst članov.
Svet KS Račna šteje devet članov.
Svet KS Spodnja Slivnica šteje pet članov.
Svet KS Škocjan šteje pet članov.
Svet KS Šmarje Sap šteje enajst članov.
Svet KS Žalna šteje devet članov.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča

istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzor-

nem odboru občine. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo
predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smi-
selno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajev-
ne skupnosti. Funkcija člana sveta je častna.

67. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje

dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je
konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih
članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja
krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter oprav-
lja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni
posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik
njenega sveta, katerih vrednost presega 500.000 tolarjev, so
veljavni le ob pisnem soglasju župana. Župan lahko pooblasti
predsednika sveta krajevnih skupnosti, da sklepa pravne posle,
ki presegajo določeni znesek.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Pod-
predsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki
mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve
na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov
navzočih članov

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skup-
nosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
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 uporab-
lja poslovnik občinskega sveta.

68. 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 nana-

šajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in raz-
polaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skup-
nosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristoj-
ni 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 posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in

izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občin-
ska uprava.

69. 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 posveto-
valni organ.

70. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestav-

ljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti

kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje
s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na
občino.

71. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega

proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s
plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premože-
nja krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih
skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom. Krajevne
skupnosti se ne smejo zadolževati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v
finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikuje-
jo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte,
ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga,
sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skup-
nosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je od-
govoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep o
posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se upo-
rabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe
in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

72. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbo-

ra 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 statutom

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 dodeljena iz občin-
skega proračuna uporabljajo nenamensko

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajev-
no 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 krajev-
ne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI

73. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v

občini so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
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1. Zbor občanov

74. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območ-

ja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s
tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in pove-
zovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skup-
nosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremem-
bah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo progra-
mov 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 odločajo 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 ob-
čanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zade-
va spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upošte-
vati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 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.

75. 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 zahte-

vo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni
skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skup-
nosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zah-
tevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
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 zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudni-
ku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan
skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu
pravilno vložene zahteve.

76. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega

se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog
dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.

77. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžu-

pan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred-
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge,
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, ugo-
tovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za
njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisni-
kom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in župa-
na ter ga na krajevno običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

78. 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 predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav-
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali
statut občine.

79. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član

občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
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.

80. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na kate-

rem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje
volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je
bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

81. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma

o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora
vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva
mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma
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 skla-
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s
statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obve-
sti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno 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 preizkusi
upravno sodišče.

82. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisova-

njem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma,
in rok za zbiranje podpisov.
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Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
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 zadostno
število volivcev.

83. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstav-
kom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin-
štirideset 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, besedilo referen-
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu
tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, 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 volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

84. 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.

85. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega
odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih iz-
vedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referen-
dum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je
v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

86. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra-

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
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 zavezu-

je občinskih organov.

4. Drugi referendumi

87. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih

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 refe-
rendum, 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

88. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izda-

jo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojno-
sti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe
zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splo-
šnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta obči-
ne ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa
odločiti najkasneje v treh mesecih od dneva pravilno vložene
zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih orga-
nov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dneva pravilno vložene zahteve.

89. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odloča-

nju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izved-
bo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE IN SKLADI

90. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama dolo-

či, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Za izvajanje svojih nalog ustanavlja občina javne zavode,

združenja, javne sklade, javna podjetja in javne gospodarske
zavode, vlaga svoje premoženje, podeljuje koncesije, oblikuje
režijske obrate v okviru občinske uprave in vlaganjem lastnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

91. 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 področ-

jih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih,
kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo
javne potrebe.

92. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospo-
darsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov
skupaj z drugimi občinami.

93. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov

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 naprav,

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,

če tako določa zakon.

94. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pri-
stojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodar-
skih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

95. člen
Občinski svet z odloki določi vrste javnih služb ter načine in

oblike njihovega izvajanja.
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Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno pod-
jetje ali posamezni javni zavod in imenuje svoje predstavnike v
svet podjetja ali zavoda.

96. 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 njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

97. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po

zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

98. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega pre-
moženja, odpisu terjatev, ki se ne dajo izterjati, ter za pridobitev
nepremičnega premoženja je pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega pre-
moženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena
finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in pre-
mičnin 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 izvedeta v skladu s predpi-
si, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

99. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

100. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne

porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov

ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi do-
hodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so vklju-
čeni tudi vsi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.

101. 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 izpolnjeni vsi
z zakonom, statutom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

102. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je

odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proraču-
na občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske
uprave ali podžupana.

103. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni

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 občinski

organ in krajevne skupnosti.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi upo-
rabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nadaljevanju:
uporabnik).

104. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov

ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana

z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolže-

vanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z izvrševa-
njem proračuna ter posebna pooblastila župana pri izvrševanju
proračuna za posamezno leto.

105. 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 kmetijskega

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.

106. 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 obveznosti

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 skladov in
– drugi prihodki.

107. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna, inve-
sticijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

108. člen
Osnutek proračuna občine mora župan predložiti občin-

skemu svetu v sprejem skupaj smernicami države in izhodišči
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za sestavo proračuna najkasneje do konca februarja tekočega
leta.

Dokler proračun ni sprejet, se financiranje nadaljuje na
podlagi proračuna za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sreds-
tva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdob-
ju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje lokal-
nih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike žu-
pan s sklepom.

109. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih ob-

veznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugoto-
vi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogro-
zi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki
dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlaga-
ti rebalans proračuna.

110. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za prora-
čun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta
namen.

111. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna, 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.

112. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora-

čuna 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.

113. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno

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, vendar
najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezer-
ve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

114. 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 ekološke ne-
sreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in
rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki prite-
kajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz
druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prve in druge alinee tega člena
odloča občinski svet.

Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča o
uporabi sredstev za namene iz prve alinee prvega odstavka do
zneska, določenega v proračunu za tekoče leto.

115. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme

občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in

doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvide-
na 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 občinskemu
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

116. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

117. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je ob-

čina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet. Občinski svet odloča tudi

o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki
jih določa zakon.

118. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje urad pristojen za fi-

nance.

119. 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

120. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik, odloki, odredbe,

pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in

druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni ra-
čun, 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 poslov-
nik občinskega sveta.

121. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski

svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan

za sprejem odloka.

122. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko

večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela ob-
činskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov ob-
činskega sveta.

123. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
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Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojno-
sti, kadar je tako določeno z zakonom.

124. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

125. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

126. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela or-

ganov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

127. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki

za posamezne namene financiranja v občini.
Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina vseh

članov občinskega sveta.

128. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni

v Uradnem listu RS ali uradnem glasilu občine in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu RS ali uradnem glasilu občine se objavljajo
tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

129. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o

upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti in o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

130. 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 drugače dolo-
čeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stva-
reh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih orga-
nov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH
LOKALNIH SKUPNOSTI

131. 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 občine posega v
njene pravice.

132. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiš-

čem 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.

133. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija kon-

kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršuje-
jo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če osebe
javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljav-
ljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

134. 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.

135. 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. MEDOBČINSKO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE

136. člen
Občina Grosuplje se lahko poveže z drugimi občinami v

širšo lokalno skupnost zaradi uresničevanje skupnih koristi.
Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski

svet z dvetretjinsko večino vseh članov sveta.
S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se

določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokrajino. S
potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno določi pre-
nesene občinske pristojnosti pokrajine.

137. člen
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pomena,

za katere občina daje soglasje pokrajini in so določena s pokra-
jinskim statutom so:

– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na svo-
jem območju,

– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medobčinskih cest,
– izvajanje drugih nalog skupnega pomena.

138. člen
Člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet izmed svojih

članov in župana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti predlaga-
ni kandidati, ki so dobili največ glasov. Med kandidati, ki so
dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi.

139. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih članov

sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več
občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega
pomena, pomembnih za občino. Če zahteva večina navzočih
članov občinskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede
razprava med občani in ugotovi njihova volja.

XI. SPREMEMBE STATUTA OBČINE

140. člen
Statut občine se spremeni in dopolni kadar ustava Republi-

ke Slovenije ali zakon izrecno določata, da je treba posamezna
vprašanja urediti s statutom občine.

Statut občine se lahko spremeni in dopolni, če občinski
svet ugotovi, da je to potrebno pri opravljanju in izvrševanju
izvirnih in prenesenih nalog občine.

141. člen
Pobudo, da se začne postopek za spremembo statuta

občine, lahko da vsaj četrtino članov občinskega sveta.
O pobudi, da se začne postopek za spremembo statuta

občine, odloča na seji občinski svet.

142. člen
Na podlagi sklepa o uvedbi postopka za spremembo statu-

ta pripravi komisija za pripravo statuta in poslovnika osnutek
sprememb in ga predloži občinskemu svetu.
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Občinski svet določi osnutek sprememb statuta in ga da v
javno razpravo.

Po končani javni razpravi komisija za pripravo statuta in
poslovnika pripravi predlog sprememb statuta.

143. člen
Spremembe statuta so sprejete, če je na skupni seji zanje

glasovalo 2/3 vseh članov občinskega sveta.

XII. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

144. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost

splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti
izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske
uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, oprav-
ljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pri-
stojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog
iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh
delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz
državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakoni-
tostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, med-
sebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

145. člen
Odloki in drugi splošni akti morajo biti usklajeni z določba-

mi zakona in tega statuta najkasneje do 31. 3. 1999.

146. člen
S sprejemom tega statuta preneha veljati statut Občine

Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95).

147. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 013-7/95
Grosuplje, dne 21. aprila 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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