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3094. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije
za leto 1995 (RZ95)

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 1995

(RZ95)

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slo-

venije za leto 1995.

2. člen
Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v nasled-

njih zneskih, v tisoč tolarjih:

Bilanca prihodkov in Račun financiranja
odhodkov

Prihodki 529,207.859 19,110.637
Odhodki 507,085.626 42,370.454
Primanjkljaj 23,259.817
Presežek 22,122.233
Zmanjšanje sredstev
na računih 1,137.584

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni del tega zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto

1995 se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 411-01/98-54/1
Ljubljana, dne 14. maja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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MINISTRSTVA
3095. Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v

sodni register, neposredno preko računalniške
povezave

Na podlagi 49. člena zakona o sodnem registru (Urad-
ni list RS, št. 13/94) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register,

neposredno preko računalniške povezave

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa način dostopa do podatkov, vpisa-

nih v sodni register, neposredno preko računalniške pove-
zave s priključitvijo na centralno informatizirano bazo sodne-
ga registra ter tehnične in druge pogoje za priključitev na
centralno informatizirano bazo sodnega registra (v nadalj-
njem besedilu: baza).

Pravico dostopa do podatkov, vpisanih v sodni regi-
ster, neposredno preko računalniške povezave ima, kdor je
priključen na bazo na način in po postopku, določenim s
tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Minister, pristojen za pravosodje v sodelovanju s Cen-
trom Vlade RS za informatiko (v nadaljnjem besedilu: CIV) in
Centrom za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF) letno določi tarifo o
nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sod-
nega registra in drugih stroškov predlagatelja oziroma upo-
rabnika centralne informatizirane baze sodnega registra.

Za državne organe in druge pravne osebe, ki so priklju-
čeni v komunikacijsko omrežje državnih organov, se ne
uporabljajo določbe tega pravilnika o izpolnjevanju tehničnih
pogojev za priključitev na bazo in so oproščeni plačila strošk-
ov priključitve. Za navedene osebe pa v celoti veljajo določ-
be tega pravilnika o izobraževanju. Uporaba baze je za nave-
dene osebe brezplačna.

2. člen
Uporabnik ima pravico do vpogleda v podatke, vpisane

v sodni register ter pravico do računalniškega izpisa vpisa-
nih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uporaba baze).

Uporabnik mora za uporabo baze plačati nadomestilo
za uporabo po tarifi iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

Uporabnik mora poleg nadomestila za uporabo baze iz
prejšnjega odstavka plačati tudi druge stroške predlagatelja
oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega
registra po tarifi iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.

Šteje se, da so drugi stroški predlagatelja oziroma upo-
rabnika centralne informatizirane baze sodnega registra
stroški, ki so potrebni za uporabo baze.

II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV NA BAZO

3. člen
Na bazo se priključi, kdor:
– izpolnjuje tehnične pogoje, določene s tem pravilni-

kom;
– ima opravljen program izobraževanja o načinu upora-

be baze;
– ima pravnomočen sklep pristojnega okrožnega so-

dišča o priključitvi na bazo po določbah tega pravilnika.

4. člen
Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj,

so:
1. Strojna oprema
1.1. Delovna postaja
PC 486 (ali Pentium), 500 MB TRDI DISK, cd rom,

BARVNI EKRAN 15″,
VGA ločljivost 1024 X 768, 16 MB RAM
1.2. Tiskalnik
Laserski tiskalnik (HP združljiv) z vgrajeno podporo kod-

nih tabel 852 in 1250 s pripadajočimi fonti in možnostjo
programske izbire vgrajenih fontov.

Iglični tiskalnik (EPSON združljiv) z vgrajeno podporo
852 in 1250 nabora znakov in možnostjo programske izbire
nabora znakov.

2. Komunikacijska oprema
2.1. Modem
Asinhroni modem, 2-žični klicni s podporo hitrosti vsaj

28.8 Kb/S in kompresijo (vsaj 115.2 Kb/s).
Priporoča se dva proizvajalca modemov:
– US Robotics za krajevne povezave,
– Motorola Codex za medkrajevne povezave.
2.2. Telefonski priključek
Na lokaciji uporabnika mora biti pripravljen samostojni

telefonski priključek (samostojna direktna telefonska števil-
ka po možnosti s tonskim izbiranjem), zaključen na RJ-11
vtičnici

3. Programska oprema
Na delovni postaji mora biti nameščen MS-DOS 6.2x

operacijski sistem s podporo kodne strani 852 in Windows
for Workgroups 3.11 CEE programska oprema s podporo
kodne strani 1250 ali Windows 95.

Za podporo dostopa do CVI preko SLIP ali PPP proto-
kola se uporabi protokolni sklad PCTCP Onnet za DOS in
Windows verzija 2.x proizvajalca FTP.

Uporabnik se bo na sistem CVI prijavljal izključno s
pomočjo SecurID kartice za generacijo naključnih gesel, s
pomočjo katere se zagotavlja tudi avtentifikacija uporabnika.

Za direktne izpise se uporabi LPD način preko FTP
PCTCP Onnet programske opreme.

Tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka preverja CVI
na predlog. Stroške preverjanja izpolnjevanja tehničnih po-
gojev plača predlagatelj v celoti na podlagi računa, ki ga na
podlagi tarife iz tretjega odstavka 1. člena izda CVI in določi
rok plačila. Predlogu za preverjanje izpolnjevanja tehničnih
pogojev mora predlagatelj priložiti vso potrebno listinsko
dokumentacijo, s katero dokazuje, da razpolaga s program-
sko opremo iz prejšnjega odstavka.

Preverjanje izpolnjevanja tehničnih pogojev vključuje
tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev na sedežu predlaga-
telja.

CVI izda predlagatelju potrdilo, da so izpolnjeni vsi
tehnični pogoji po tem pravilniku.

5. člen
Predlagatelj oziroma najmanj ena oseba, ki pri predla-

gatelju dela, mora imeti opravljen program izobraževanja o
načinu uporabe baze zaradi zagotavljanja pravilne uporabe
baze.

Izobraževanje iz prejšnjega odstavka tega člena organi-
zira in izvaja CIF. Dinamiko in termine ter način objave
izobraževanja določi direktor CIF, upoštevajoč število prijav
ali posamezne potrebe predlagateljev.

Program izobraževanja obsega izobraževanje, ki je po-
goj za priključitev in vsa nadaljnja izobraževanja, ki jih orga-
nizira in izvede CIF, če oceni, da so potrebna za uporabo
baze.
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Neizpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka tega
člena je razlog za izključitev uporabnika od uporabe baze.

CIF mora pisno povabiti vse uporabnike na dodatna
izobraževanja.

Stroške izobraževanja iz prvega in tretjega odstavka
tega člena plača predlagatelj oziroma uporabnik, na podlagi
računa, ki ga izda CIF po tarifi, določeni v tretjem odstavku
1. člena tega pravilnika.

CIF izda predlagatelju oziroma uporabniku oziroma ose-
bi, ki je pri predlagatelju oziroma uporabniku zaposlena,
potrdilo o opravljenem programu izobraževanja.

6. člen
Predlog za priključitev na bazo vloži predlagatelj pri

okrožnem sodišču, na območju katerega ima sedež oziroma
stalno prebivališče (v nadaljevanju: pristojno sodišče).

Predlog iz prvega odstavka tega člena mora obvezno
vsebovati:

1. Podatke o predlagatelju:
a) za fizično osebo:
– ime in priimek;
– enotno matično številko;
– poklic, ki ga opravlja;
– če je odvetnik, potrdilo Odvetniške zbornice Sloveni-

je, da je vpisan v imenik odvetnikov;
– če je notar, potrdilo Notarske zbornice Slovenije, da

je vpisan v seznam notarjev;
– če je samostojni podjetnik posameznik, potrdilo pri-

stojne upravne enote, da je vpisan v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov;

– drugo potrdilo pristojnega organa, če se za poklic, ki
ga opravlja, vodi poseben register ali imenik poklicev.

b) za pravne osebe in druge osebe, ki se po zakonu
vpisujejo v sodni register ter za druge osebe, ki se vpisujejo
v druge registre, določene z zakonom:

– izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega regi-
stra.

2. Potrdilo CVI o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz
četrtega odstavka 4. člena in dokazilo o plačilu računa iz
drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.

3. Potrdilo CIF o tem, da ima predlagatelj oziroma
oseba, ki pri njem dela, opravljen program izobraževanja iz
sedmega odstavka prejšnjega člena in dokazilo o plačilu
stroškov iz šestega odstavka prejšnjega člena.

4. Potrdilo predlagatelja, da oseba, ki ima pri njem
edina opravljen program izobraževanja, pri njem dela.

5. Podpis predlagatelja oziroma njegovega zakonitega
zastopnika.

6. Potrdilo o plačilu sodne takse za vlogo po taksni
tarifi, ki je določena z zakonom, ki ureja sodne takse za
vpise v sodni register.

Listine iz 4. do 7. alinee točke 1.a) ter iz 4. točke
prejšnjega odstavka ne smejo biti starejše kot trideset dni od
dneva izdaje.

Listine iz drugega odstavka tega člena morajo biti pred-
logu predložene v enem izvodu v originalu ali overjeni foto-
kopiji.

7. člen
O predlogu iz 6. člena tega pravilnika odloča pristojno

sodišče ob smiselni uporabi drugega odstavka 11. člena
zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94). V

postopku odločanja o predlogu pristojno sodišče smiselno
uporablja določbe zakona, ki ureja sodni register. Za sklep
se plača sodna taksa smiselno po taksni tarifi, ki jo določa
zakon, ki ureja sodne takse, za vpis podatkov, ki se vpisuje-
jo v sodni register in za vpis spremembe teh podatkov, pri
čemer se sklep smiselno šteje za en registrski list.

V sklepu, s katerim ugodi predlogu za priključitev na
bazo, pristojno sodišče navede podatke o osebah, ki imajo
pri predlagatelju opravljen program izobraževanja ter naloži
predlagatelju plačilo stroškov priključitve po tarifi iz tretjega
odstavka 1. člena tega pravilnika.

Pravnomočen sklep o priključitvi na bazo, skupaj z
odredbo za priključitev na bazo, pošlje pristojno sodišče
CVI. V odredbi navede datum izvršenega plačila stroškov za
priključitev na bazo. CVI izvede priključitev na bazo v roku, ki
ne sme biti daljši od tridesetih dni od prejema dokazila o
plačilu.

O priključitvi CVI obvesti CIF, pristojno sodišče oziro-
ma vodjo oddelka, ki vodi sodni register in ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje.

8. člen
Predlagatelj lahko ponovno vloži predlog za priključitev

na bazo šele v enem mesecu od dneva, ko je postal sklep, s
katerim je pristojno sodišče predlog zavrglo oziroma zavrni-
lo, pravnomočen.

9. člen
Vse zahtevke v zvezi z morebitnimi napakami pri neus-

peli ali napačni priključitvi vloži predlagatelj pri CVI, ki mora v
roku petnajstih dni po prejemu obvestila omogočiti predla-
gatelju, da bazo začne uporabljati. Če CVI ugotovi, da je
priključitev ovirana zaradi drugačne programske opreme,
kot je navedena v potrdilu, ki ga je izdal pri preverjanju
tehničnih pogojev, predlaga pristojnemu sodišču, da začne
postopek za izključitev od baze. Če pa CVI ugotovi, da je
priključitev ovirana zaradi tehničnih napak pri predlagatelju,
predlagatelja pozove, naj v roku, ki mu ga določi, odpravi
napake. Če predlagatelj ne odpravi napak v določenem
roku, ravna CVI enako kot v primeru, da predlagatelj nima
ustrezne opreme.

V primeru iz prejšnjega odstavka plača stroške odprave
napak predlagatelj po računu, ki ga izda CVI po tarifi iz
tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.

III. UPORABA BAZE, NADOMESTILO ZA UPORABO BAZE
IN NADZOR NAD UPORABO BAZE

10. člen
Uporabnik lahko uporablja bazo od dneva, ko je CVI

izvršil priključitev.
Uporabnik mora uporabljati bazo skrbno, v skladu z

zakonom in tem pravilnikom, obveščati CVI o kakršnihkoli
napakah pri ali v zvezi z uporabo ter redno plačevati nado-
mestilo za uporabo baze.

11. člen
Nadzor nad pravilno uporabo baze in rednem plačeva-

njem nadomestila za uporabo baze vrši CVI.
CVI mora na zahtevo in stroške uporabnika nuditi po-

moč pri odpravi napak v zvezi z uporabo baze. Če CVI pri
izvrševanju nadzora ugotovi, da uporabnik uporablja bazo v
nasprotju z 10. členom ali če tudi po dvakratnem opominu
ne plača nadomestila za uporabo oziroma ga plačuje v enem
letu z več kot enomesečnimi zaostanki predlaga pristojnemu
sodišču, da začne postopek za izključitev iz baze. Če so
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kršitve take, da ogrožajo uporabo ali delovanje celotne ba-
ze, lahko CVI tudi brez posebne odredbe sodišča izključi
uporabnika iz baze.

Enako ravna CVI tudi, če pri nadzoru ugotovi, da pri
uporabniku bazo uporabljajo osebe, ki nimajo potrdila o
opravljenem programu izobraževanja, ali če kljub temu, da
so opravile program izobraževanja, niso dovolj usposoblje-
ne za uporabo baze in povzročajo napake, ki lahko vplivajo
na delovanje celotne baze.

12. člen
Uporabnik ima pri uporabi baze zagotovljen vpogled in

izpis:
1. vseh vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posame-

zen subjekt vpisa (redni izpisek iz sodnega registra);
2. zbirke listin ali delov te zbirke, če je shranjena v

centralni informatizirani bazi;
3. vseh prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posa-

mezen subjekt vpisa (zgodovinski izpisek iz sodnega regi-
stra).

Za uporabnika pri uporabi baze veljajo določbe 50.
člena zakona o sodnem registru. Uporabnik ima pri uporabi
baze zagotovljen vpogled in izpis podatkov iz 51. člena
zakona o sodnem registru pod pogoji, določenimi z določ-
bami 52. člena navedenega zakona.

Državni organi in druge pravne osebe, ki so priključene
na komunikacijsko omrežje državnih organov smejo podat-
ke, ki jih pridobivajo z uporabo baze, uporabljati samo pri
vodenju postopkov oziroma izvrševanju drugih zakonskih
pristojnosti in tretjim osebam ne smejo izstavljati izpiskov iz
sodnega registra niti teh podatkov kako drugače javno ob-
javljati.

Izpiski, ki jih z uporabo baze iz prvega odstavka tega
člena v postopku uporabljajo ali na zakoniti podlagi izdajajo
uporabniki, imajo značaj javne listine le, če jih uporabniki
izdajajo v predpisani obliki v okviru izvrševanja zakonskih
pooblastil.

13. člen
Uporabnik je dolžan plačati nadomestilo za uporabo

baze (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) po tarifi iz tretjega
odstavka 1. člena tega pravilnika.

Nadomestilo obsega fiksni del (uporabnina) in gibljivi
del (poraba). Fiksni del predstavlja pavšalni znesek, dolo-
čen s tarifo, in je enak za vse uporabnike. Gibljivi del je
odvisen od vrste in količine uporabe baze in se obračuna na
podlagi evidence, ki jo vodi CVI.

Nadomestilo se plačuje trimesečno za preteklo obdob-
je na podlagi računa, ki ga izda uporabniku CVI. CVI izda
račun na podlagi evidence, ki jo vodi za vsakega uporabnika
glede na porabo na podlagi tarife iz tretjega odstavka 1.
člena tega pravilnika.

Uporabnik mora plačati nadomestilo v roku osmih dni
od prejema računa.

14. člen
Plačila iz naslova vseh stroškov po tem pravilniku in

plačila iz naslova nadomestila za uporabo baze so sredstva
proračuna Republike Slovenije

Nadzor nad plačili iz prejšnjega odstavka ter plačili
sodnih taks izvaja najmanj enkrat letno ministrstvo, pristojno
za pravosodje v sodelovanju s CVI.

15. člen
O svojih ugotovitvah pri opravljanju nadzora iz prejšnje-

ga člena ministrstvo, pristojno za pravosodje obvesti direk-

torja CVI in direktorja CIF, ki morajo v zvezi z nepravilnostmi
določiti skupne ukrepe za njihovo odpravo.

Med ukrepi iz prejšnjega odstavka je lahko tudi odloči-
tev, da se uporabnika izključi od uporabe baze.

IV. IZKLJUČITEV OD UPORABE BAZE

16. člen
Uporabnik, ki ne želi več uporabljati baze, predlaga

pristojnemu sodišču, da ga izključi od uporabe baze.
Predlogu za izključitev od uporabe baze mora priložiti

dokazilo, da je poravnal vse obveznosti iz naslova nadome-
stila za uporabo baze po določbah tega pravilnika.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena pa se uporabnika izključi od uporabe baze iz razlogov
in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom.

O izključitvi od uporabe baze odloča pristojno sodišče
po postopku, določenim v 7. členu tega pravilnika.

Pravnomočen sklep o izključitvi od uporabe baze, sku-
paj z odredbo za izključitev od uporabe baze, pošlje pristoj-
no sodišče CVI, ki izključitev izvede v roku, navedenem v
sklepu.

CVI o izključitvi od uporabe baze obvesti uporabnika,
ministrstvo, pristojno za pravosodje, CIF ter pristojno so-
dišče oziroma vodjo oddelka, ki vodi sodni register.

Za izključitev od uporabe baze mora uporabnik plačati
strošek izključitve od uporabe baze v znesku, določenem s
tarifo iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika na podlagi
računa, ki ga izda CVI. Uporabnik mora strošek izključitve
od uporabe baze plačati v roku osmih dni od prejema računa.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dostopu do sodnega registra neposredno preko raču-
nalniške povezave (Uradni list RS, št. 10/97).

Postopki, ki tečejo v zvezi s predlogom za priključitev
na bazo, se zaključijo po določbah tega pravilnika. Že vlože-
ni predlogi, ki niso skladni s tem pravilnikom, se štejejo za
nepopolne in se dopolnijo. Že vplačani zneski za izobraže-
vanje ali za priključitev na bazo se vštejejo oziroma obraču-
najo skladno s tem pravilnikom in tarifo iz tretjega odstavka
1. člena tega pravilnika.

Uporabnikom, ki jim do dneva uveljavitve ni bilo obra-
čunano nadomestilo za uporabo baze se obračuna nadome-
stilo po pravilniku iz prvega odstavka tega člena, vendar na
način, določen s tem pravilnikom.

18. člen
Prvo tarifo iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika

določi minister, pristojen za pravosodje v enem mesecu po
uveljavitvi tega pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 964-5/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje
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3096. Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

Na podlagi 86. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št 12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa dokumentacijo, ki jo mora osnovna

šola voditi oziroma izdajati učencem osnovne šole, in velja
za šole, ki izvajajo program 9-letne osnovne šole.

2. člen
Osnovna šola poleg dokumentacije, določene s tem

pravilnikom, vodi tudi dokumentacijo v skladu z drugimi pred-
pisi.

II. VRSTE DOKUMENTACIJE

1. Knjige in splošni dokumenti osnovne šole

3. člen
Knjige in splošni dokumenti osnovne šole so:
1. matična knjiga, v katero se vpisujejo podatki o učen-

cih ter njihovem šolanju od vstopa do zaključka šolanja v
osnovni šoli oziroma do prestopa ali prešolanja učenca na
drugo šolo; podružnice osnovnih šol lahko samostojno vodi-
jo matično knjigo;

2. šolska kronika, v katero se po kronološkem vrstnem
redu vpisujejo pomembnejši dogodki šole;

3. letni delovni načrt osnovne šole, v katerem se dolo-
čijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega
in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom
ter obseg, vsebina in razporeditev razširjenega programa, ki
ga izvaja šola;

4. letno organizacijsko poročilo, v katerega se vpisuje-
jo splošni podatki o osnovni šoli ter podatki o obsegu in
organizaciji pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela.

2. Dokumentacija o delu oddelkov v osnovni šoli

4. člen
Podatki o delu v oddelkih se za vsak oddelek in za

vsako šolsko leto posebej vpisujejo v:
1. dnevnik,
2. redovalnico oddelka,
3. učiteljevo redovalnico v tretjem vzgojno-izobraževal-

nem obdobju,
4. mapo vzgojnih ukrepov.

3. Dokumentacija o učencih v osnovni šoli

5. člen
O učencih v osnovni šoli se vodijo naslednji doku-

menti:
1. vpisni list za otroke, ki se vpisujejo v prvi razred;
2. matični list za vsakega učenca osnovne šole od

vstopa v šolo do zaključka šolanja v osnovni šoli;
3. osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oziroma

svetovanje;

4. športnovzgojni karton, v katerega se vpisujejo po-
datki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učenca; osnovna šola ga izpolnjuje za učence, za katere
pridobi soglasje staršev;

5. zapisnik o popravnih, razrednem in predmetnih izpi-
tih učencev.

4. Dokumentacija o delu strokovnih delavcev

6. člen
Strokovni delavci v osnovni šoli vodijo dokumentaci-

jo o:
1. letni pripravi,
2. pripravi na pouk.

5. Dokumentacija o delu organov

7. člen
O delu organov v osnovni šoli se vodijo zapisniki, in

sicer:
1. zapisniki o sejah učiteljskega zbora, oddelčnih uči-

teljskih zborov in strokovnih aktivov;
2. zapisniki o sejah oddelčnih svetov staršev in sveta

staršev šole;
3. zapisniki o sejah sveta šole.

6. Javne listine

8. člen
Javne listine v osnovni šoli so po tem pravilniku listine,

ki jih osnovna šola izda učencu v zvezi z osnovnošolskim
izobraževanjem, in sicer:

1. spričevalo,
2. obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili

učenčevo znanje iz predmetov; obvestilo se izda ob zaključ-
ku pouka v 9. razredu,

3. obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem pre-
verjanju znanja v 9. razredu,

4. potrdilo o šolanju,
5. potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
6. kolesarska izkaznica.

7. Spričevala, obvestila, potrdila in kolesarska
izkaznica

9. člen
Osnovna šola učencem prvega, drugega in tretjega

razreda ob zaključku pouka izda spričevalo z opisnimi oce-
nami.

Osnovna šola učencem v drugem in tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju izda spričevalo s številčnimi ocena-
mi, v katerega se vpišejo učenčeve ocene in učenčev splo-
šni uspeh ob zaključku četrtega, petega, šestega, sedmega
in osmega razreda.

Osnovna šola učencem, ki so uspešno zaključili os-
novno šolo, izda zaključno spričevalo z učenčevimi zaključ-
nimi ocenami iz 9. razreda in oceno splošnega uspeha.

10. člen
Osnovna šola učencem 9. razreda ob zaključku pouka

izda obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učen-
čevo znanje iz predmetov v 9. razredu, v katerem so vpisane
številčne ocene. Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski
pouk so ocene vpisane v točkah.

Osnovna šola učencem 9. razreda ob zaključku pouka
izda obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverja-
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nju znanja, v katerem so pri predmetih, pri katerih ne poteka
nivojski pouk, vpisane številčne ocene. Pri predmetih, pri
katerih poteka nivojski pouk, so ocene vpisane v točkah.

11. člen
Na zahtevo učenca osnovna šola izda potrdilo o šola-

nju zaradi uveljavljanja pravic po drugih predpisih.
Na zahtevo učenca, ki je izpolnil osnovnošolsko obvez-

nost, ni pa zaključil osnovne šole, osnovna šola izda potrdilo
o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti učenca.

12. člen
Osnovna šola izda učencu kolesarsko izkaznico, s ka-

tero potrjuje, da je učenec uspešno opravil kolesarski izpit.

8. Druga dokumentacija

13. člen
Druga dokumentacija, ki jo osnovna šola po tem pravil-

niku izda učencu, je:
1. obvestilo o doseženih rezultatih pri predmetih, pri

katerih ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalne-
ga obdobja poteka preverjanje znanja z nacionalnimi preiz-
kusi znanja,

2. obvestilo o učnem uspehu učenca ob koncu oce-
njevalnih obdobij med šolskim letom za vse razrede, razen
za 1. razred, v katerem je obvestilo lahko tudi ustno,

3. obvestilo o vzgojnem ukrepu,
4. obvestilo ob prestopu ali prešolanju učenca na dru-

go osnovno šolo med šolskim letom, ki obsega podatke o
učencu in ocene iz posameznih predmetov,

5. obvestilo o izbiri ravni zahtevnosti in obvestilo o
spremembi ravni zahtevnosti,

6. obvestilo o izbirnih predmetih, za katere se je uče-
nec odločil,

7. soglasje staršev o:
– ponavljanju učenca v prvem in drugem vzgojno-izo-

braževalnem obdobju,
– hitrejšem napredovanju učenca,
– prešolanju učenca,
– izbiri dveh tujih jezikov kot izbirnih predmetov,
– prihajanju in odhajanju v šolo brez spremstva, če so

učenci mlajši od 7 let,
– zbiranju osebnih podatkov v procesu svetovanja ozi-

roma nudenja strokovne pomoči,
8. druga obvestila staršem.

III. VODENJE DOKUMENTACIJE

14. člen
Dokumentacija iz tega pravilnika se vodi na predpisa-

nih obrazcih.
Minister, pristojen za šolstvo in šport, predpiše nasled-

nje obrazce:
1. spričevala,
2. matično knjigo,
3. letno organizacijsko poročilo,
4. dnevnik,
5. redovalnico oddelka,
6. učiteljevo redovalnico v tretjem vzgojno-izobraževal-

nem obdobju,
7. mapo vzgojnih ukrepov,
8. vpisni list učenca za 1. razred,
9. matični list učenca,
10. osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziro-

ma svetovanje,

11. športnovzgojni karton,
12. zapisnik o popravnih izpitih, razrednem izpitu in

predmetnih izpitih,
13. potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
14. potrdilo o šolanju učenca,
15. kolesarsko izkaznico za opravljen kolesarski izpit,
16. obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili

učenčevo znanje iz predmetov v razredu,
17. obvestilo o doseženih rezultatih pri predmetih, pri

katerih ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalne-
ga obdobja poteka preverjanje znanja z nacionalnimi preiz-
kusi znanja,

18. obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem pre-
verjanju znanja v 9. razredu,

19. obvestilo o vzgojnem ukrepu,
20. obvestilo o učnem uspehu učenca ob koncu oce-

njevalnih obdobij med šolskim letom v 4., 5., 6., 7., 8. in 9.
razredu,

21. soglasje staršev o:
– ponavljanju učenca v prvem in drugem vzgojno-izo-

braževalnem obdobju,
– hitrejšem napredovanju učenca,
– prešolanju učenca,
– izbiri dveh tujih jezikov kot izbirnih predmetov,
– prihajanju in odhajanju v šolo brez spremstva, če so

učenci mlajši od 7 let,
– zbiranju osebnih podatkov v procesu svetovanja ozi-

roma nudenja strokovne pomoči.
Obliko drugih obrazcev oziroma dokumentacije iz tega

pravilnika osnovne šole določijo same.

15. člen
Osnovne šole morajo voditi dokumentacijo tako, da je

zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi.

16. člen
Pri vodenju šolske dokumentacije mora osnovna šola

upoštevati tudi določila tega pravilnika o shranjevanju doku-
mentacije.

Osnovna šola trajno hrani:
1. matično knjigo,
2. matične liste,
3. šolsko kroniko,
4. letni delovni načrt šole,
5. letna organizacijska poročila,
6. zapisnike sej učiteljskega zbora,
7. zapisnike sej oddelčnih učiteljskih zborov,
8. zapisnike sej sveta šole.
Eno leto po zaključku šolanja učencev osnovna šola

hrani:
1. zapisnike komisije za ugotavljanje pripravljenosti

otrok za vstop v šolo,
2. vpisne liste,
3. osebne mape učencev, ki potrebujejo pomoč in

svetovanje,
4. športnovzgojne kartone,
5. dnevnike,
6. redovalnice,
7. zapisnike o popravnih, razrednih in predmetnih izpi-

tih učencev,
8. soglasja staršev.
Najmanj 5 let osnovna šola hrani:
1. zapisnike sej strokovnih aktivov,
2. zapisnike sej sveta staršev in oddelčnih svetov star-

šev.
Do konca šolskega leta osnovna šola hrani letne pri-

prave in priprave na pouk in mapo vzgojnih ukrepov.
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17. člen
Nadomestno spričevalo (dvojnik) sme osnovna šola

izdati le v primeru, če tisti, ki ga zahteva, dokaže, da je bilo
spričevalo preklicano v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen
Če je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen

arhiv osnovne šole, ministrstvo, pristojno za šolstvo, v skla-
du z zakonom o splošnem upravnem postopku, izda potrdi-
lo, da je učenec obiskoval osnovno šolo.

19. člen
Obrazci, ki jih predpiše minister, se smejo prodajati

vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izvajajo program 9-let-
ne osnovne šole.

20. člen
Dokumentacija, ki jo opredeljuje ta pravilnik, se smisel-

no uporablja tudi v šolah in zavodih za vzgojo in izobraževa-
nje otrok s posebnimi potrebami in šolah, ki izvajajo osnov-
nošolsko izobraževanje odraslih.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. sep-
tembra 1999.

Št. 603-59/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o programu in načinu opravljanja
strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 26.b člena in petega
odstavka 51. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in
45/99), 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za okolje in
prostor

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

o programu in načinu opravljanja strokovnih
izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije

1. člen
V pravilniku o programu in načinu opravljanja strokov-

nih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
35/98) se v 8. členu tretji odstavek spremeni, tako da se
glasi:

“(3) Vsaka izpitna komisija ima predsednika in dva čla-
na, od katerih je eden izpraševalec za splošni del izpita,

drugi pa za posebni del izpita. Člani izpitnih komisij so dolžni
nadzorovati opravljanje pisnega dela izpita.”

2. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Predsednik in član izpitne komisije, ki je zadolžen

za posebni del izpita, morata imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo tiste stroke, za katero je v skladu z drugim odstav-
kom prejšnjega člena izpitna komisija imenovana, najmanj
deset let delovnih izkušenj v svoji stroki in opravljen izpit.

(2) Član izpitne komisije, ki je zadolžen za splošni del
izpita, mora izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko
pa je tudi diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom in z
najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju graditve
objektov.”

3. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

“14.a člen
(1) Kandidat, ki je vpisan v posebni imenik odgovornih

projektantov pri Inženirski zbornici (v nadaljnjem besedilu:
posebni imenik) in namerava v predpisanem roku opravljati
strokovni izpit za izdelovanje posameznih načrtov (v nadalj-
njem besedilu: dopolnilni izpit za projektanta), vloži najmanj
20 dni pred izpitnim rokom prijavo pristojni službi zbornice.
V prijavi mora navesti, za katero vrsto izdelovanja posamez-
nih načrtov je bil pred 9. novembrom 1996 imenovan za
odgovornega projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28.
člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84)
oziroma je pred tem datumom kot poklic opravljal dejavnost
projektiranja v skladu z 79. členom navedenega zakona.
Prijavi mora kandidat predložiti tudi dokazila o strokovni
izobrazbi in delovnih izkušnjah, za katere se štejejo tudi
referenčna dela.

(2) Kandidati iz prejšnjega odstavka opravljajo pisni del
izpita v celoti, ustni del pa le iz programa posebnega dela
izpita.”

4. člen
V 15. členu se besedilo “v skladu s 13. oziroma 14.

členom” nadomesti z besedilom “v skladu s 13., 14. oziro-
ma prejšnjim členom”.

5. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se

glasi:
“(1) Kandidatu iz 14. člena tega pravilnika, ki je opravil

izpit, se izda potrdilo o izpitu na obrazcu, ki je v prilogi 2, ki
je sestavni del tega pravilnika”.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“(2) Kandidatu iz 14.a člena tega pravilnika, ki je opra-
vil izpit, se izda potrdilo na obrazcu, ki je identičen obrazcu
iz prejšnjega odstavka, s tem da se pred besedama “STROK-
OVNI IZPIT” doda beseda “DOPOLNILNI”.

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku pika na koncu stavka

nadomesti z vejico in doda besedilo “pristojbina za opravlja-
nje dopolnilnega strokovnega izpita za projektanta pa je
50.000 tolarjev.”
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7. člen
Zbornica prvič objavi rok za opravljanje dopolnilnih izpi-

tov za projektante najpozneje v enem letu po vzpostavitvi
posebnega imenika.

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

nem listu RS.

Št. 166-2/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

3098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podrobnejši vsebini projektne
dokumentacije

Na podlagi 24. člena zakona o graditvi objektov (Urad-
ni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in
45/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za
okolje in prostor

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

o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

1. člen
V pravilniku o podrobnejši vsebini projektne dokumen-

tacije (Uradni list RS, št. 35/98 in 48/98 – popravek) se za
8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:

“8.a člen
Določbe prejšnjega člena, ki se v zvezi z odgovornimi

projektanti nanašajo na pooblaščene inženirje in njihove
identifikacijske številke, se smiselno uporabljajo tudi za teh-
nike in inženirje, ki so vpisani v posebni imenik odgovornih
projektantov pri Inženirski zbornici Slovenije.”

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

nem listu RS.

Št. 351-00-36/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

3099. Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) 3. in
38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) ter 99.
člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odločba US in 29/95) izdaja minister za kulturo po predhod-
nem mnenju Sveta za kulturo pri Vladi Republike Slovenije

P R A V I L N I K
o društvih, ki delujejo v javnem interesu

na področju kulture

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa društ-

va, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, post-
opek za podelitev in izgubo takšnega statusa ter evidenco
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA

2. člen
Društva na področju kulture, katerih namen ustanovitve

in delovanje presega uresničevanje interesov njihovih članov
in pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na po-
dročju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vred-
not nepretrgano najmanj pet let, lahko zahtevajo, da se jim
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture,

če delovanje pomeni hkratno izpolnjevanje vseh naslednjih
pogojev:

– opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane društ-
va in širšo javnost;

– pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v
javno korist;

– je za izvedbe posameznih projektov in programov
najmanj trikrat v zadnjih petih letih prejelo javna sredstva na
podlagi razpisa Ministrstva za kulturo, Sklada RS za filmsko
dejavnost oziroma Sklada RS za ljubiteljsko kulturno de-
javnost;

– redno deluje na področju ustvarjanja in posredovanja
kulturnih vrednot javnosti ter s svojim delovanjem bistveno
prispeva k slovenski kulturi;

– je društvo ali posamezen njegov član prejemnik
priznanj na državni ali mednarodni ravni;

in enega od dalje navedenih:
– redno deluje na področju poglabljanja strokovnih

znanj iz ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vred-
not in s tem prispeva k izobraževanju za poklice v kulturi;

– je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k
dostopnosti kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih dejavnosti
oziroma k promociji Republike Slovenije in k povečanju
njenega ugleda v menarodni skupnosti;

– redno izvaja kulturno dejavnost na področju kulturne
vzgoje, ki pomeni prispevek k dvigu kulturne zavesti preb-
ivalcev in k njihovemu vključevanju v kulturno življenje;

– redno izvaja kulturno dejavnost v zvezi s poglabljan-
jem strokovnih znanj na področju ustvarjanja, posredovanja
ali varovanja kulturnih vrednot, ki pomeni prispevek k
izobraževanju kulturnih poklicev;

– da trajneje izvajajo dejavnost na področju varstva kul-
turne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne
dediščine;

– da je dejavnost društva trajneje usmerjena k širši
kulturni javnosti (manjšinskih skupnosti, Romov in
priseljencev v Republiki Sloveniji, zamejskih Slovencev in
Slovencev po svetu) ter k spodbujanju kulturnega sožitja
večinskega naroda in etničnih manjšin.
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POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA

4. člen
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v

javnem interesu, mora na ministrstvo, pristojno za kulturo,
vložiti predlog. Predlogu je potrebno priložiti:

– zapisnik najvišjega organa društva o vložitvi predloga
za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu;

– odločbo o registraciji društva oziroma o vpisu v evi-
denco mednarodnih društev;

– temeljni akt društva;
– utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da je njegovo

delovanje v javnem interesu;
– finančno stanje po poslovnem obračunu za zadnje

leto;
– premoženjsko stanje na podlagi premičnin in ne-

premičnin ter finančnih obveznosti.

5. člen
Če društvo izpolnjuje pogoje, določene s tem praviln-

ikom, mu minister lahko podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli za dobo pet let.

6. člen
Društvo, ki pridobi status mora:
– Najkasneje v treh mesecih sporočiti ministrstvu spre-

membe temeljnega akta (statuta);
– vsako leto najkasneje do konca februarja predložiti

ministrstvu poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sred-
stev za preteklo leto;

– najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od
podelitve vložiti zahtevo za ponovno pridobitev statusa.

PRENEHANJE STATUSA

7. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu preneha:
– z iztekom roka za katerega je bil status podeljen;
– če je društvo prenehalo obstajati;
– če najkasneje do konca februarja vsako leto ne

predloži ministrstvu poročila o izpolnjevanju programa in
uporabi sredstev za preteklo leto;

– če se ugotovi, da je spremenilo statut oziroma svoje
delovanje, tako da ne izpolnjuje več kriterijev iz 4. člena tega
pravilnika.

O odvzemu statusa izda minister odločbo, društvo se
izbriše iz evidence z dokončnostjo.

EVIDENCE

8. člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu:

ministrstvo) vodi evidenco društev, ki so pridobila status
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (v
nadaljnjem besedilu: evidenca). Podatki, vpisani v evidenci,
so javni.

Odločba o podelitvi oziroma izgubi statusa se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe o

podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture. Evidenca vsebuje naslednje podatke:

– datum in zaporedna številka vpisa;
– ime društva;
– sedež društva;
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa;
– številka in datum odločbe o izgubi statusa;
– vzrok izgube statusa;
– opombe.

10. člen
Izbris iz evidence opravi ministrstvo na zahtevo društva,

ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali po uradni
dolžnosti, če društvo status izgubi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026-12/99
Ljubljana, dne 27. julija 1999.

Jožef Školč l. r.
Minister

za kulturo

3100. Odločba o soglasju k aktu o spremembi akta o
ustanovitvi Ustanove Škofijski štipendijski sklad

Na podlagi 12. in 14. člena zakona o ustanovah (Urad-
ni list RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Republika Slove-
nija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o spremembi akta o ustanovitvi

Ustanove Škofijski štipendijski sklad

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Sloveni-
je izdaja soglasje k aktu o spremembi akta o ustanovitvi Usta-
nove Škofijski štipendijski sklad, s katerim sta ustanovitelja:

– Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slom-
ška, Koroška cesta 1, Maribor, ki ga zastopa direktor
dr. Janez Štuhec in

– Rimskokatoliška škofija Maribor, ki jo zastopa ordi-
narij škof dr. Frančišek Kramberger,

spremenila odločbe akta o ustanovitvi Ustanove Škofij-
ski štipendijski sklad oprav. št. 716/97 z dne 12. 12. 1997
tako, da se spremeni ime ustanove “Ustanova Škofijski šti-
pendijski sklad” v novo ime “Slomškova ustanova” ter določ-
ba pod zaporedno številko tretjič, in sicer tako, da se določ-
ba na novo glasi:

“Primarni namen Ustanove je finančna pomoč druži-
nam dijakov cerkvenih vzgojno-izobraževalnih srednješol-
skih institucij; na višjih stopnjah izobraževanja pa štipendira-
nje študentov. Ustanova bo prav tako podpirala raziskovalno
in založniško dejavnost ter druge podobne dejavnosti.”; o
čemer je Edita Špitalar, notarska namestnica notarke Duši-
ce Kalinger iz Maribora, Gregorčičeva 4, dne 30. 6. 1999,
izdala notarski zapis oprav. št. SV 650/99.

Št. 3/99
Ljubljana, dne 27. julija 1999.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo
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OBČINE

DOBROVA-POLHOV GRADEC

3101. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Dobrova-Polhov Gradec

Na podlagi 42., 43., 44., 45., člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 7. člena statuta
Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99)
je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 8. seji
dne 15. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov

za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec

1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in izračun sorazmer-

nega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zem-
ljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrež-
ja na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.

2. člen
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju

urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljenost stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi
objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to
potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni
del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma pri-
zidati ali nadzirati obstoječi objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, zunaj območja urejanja stavbnih zem-
ljišč in ga priključi na komunalne objekte in naprave na
območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati soraz-
merni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma pri-
zidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, zunaj območja urejanja stavbnega
zemljišča in ga priključi na komunalne objekte in naprave
zgrajene zunaj območja urejanja stavbnega zemljišča, je
dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavb-
nega zemljišča.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati soraz-
merni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za razli-
ko v tlorisni površini z upoštevanjem števila etaž med novim
in starim objektom.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt na
novi lokaciji, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov oprem-
ljenosti stavbnega zemljišča v celoti, kot bi gradil nov ob-
jekt. Ob predložitvi dokazila, da je star objekt porušen, se
mu povrne sorazmerni del stroškov, ki odpade na star ob-
jekt. Če je tlorisna površina z etažami novega objekta manj-
ša, se razlika investitorju ne vrača. Razlika med staro in
novo koristno površino objekta mora biti razvidna iz tehnič-
ne dokumentacije.

3. člen
Investitor iz 2. člena tega odloka plača sorazmerni del

stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča v skla-
du s tem odlokom.

4. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-

ljišča zunaj območja urejanja stavbnega zemljišča se določi
kot povprečje stroškov opremljanja za kvadratni meter stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v obči-
ni in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:

A) Lokacija predvidenega objekta
I. Območje naselij: Dobrova, Polhov Gradec, Podsmre-

ka, Selo, Draževnik, Komanija, Razori, Šujica-strnjeni del,
Gabrje-strjeni del, Hruševo-strnjeni del.

II. Območje naselij: Briše, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dolenja vas pri Polho-
vem Gradcu, Belica, Brezje pri Dobrovi, Šujica-ostalo, Ga-
brje-ostalo, Hruševo-ostalo, Stranska vas, Hrastenice, Pri-
stava pri Polhovem Gradcu, Šentjošt nad Horjulom-strnjeni
del.

III. Območje naselij: Babna gora, Log pri Polhovem
Gradcu, Šentjošt nad Horjulom-ostalo, Podreber, Pod ko-
tom, Črni vrh-strnjeni del, Osredek pri Dobrovi-strnjeni del,
Smolnik-strnjeni del.

IV. Območje naselij: Osredek pri Dobrovi-ostalo, Pra-
proče, Butajnova, Utik,  Črni vrh-ostalo, Selo nad Polhovim
Gradcem, Setnik, Setnica, Rovt, Smolnik-ostalo, Srednji
vrh, Planina nad Horjulom.

B) Stopnja komunalne opremljenosti
a) Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60%
izhodiščne cene)
Vrsta I. II. III. IV.
komunalnega voda območje območje območje območje

vodovod 25% 25% 28% 31%
fekalna kanalizacija 30% 30% – –
električno omrežje 20% 20% 25% 30%
telefonsko omrežje 15% 15% 17% 19%
kabelsko omrežje 10% 10% 12% 14%

Opremljenost
skupaj (max) 100% 100% 82% 94%

b) Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izho-
diščne cene)
Vrsta I. II. III. IV.
komunalnega voda območje območje območje območje

*magistralna cesta 60% 30% 30% 30%
*asfaltna cesta 40% 30% 30% 30%
*makadamska cesta 10% 10% 15% 13%
meteor. kanalizacija 15% 15% – –
javna razsvetljava 4% 4% 4% 4%
hidrantno omrežje 10% 10% 5% 5%
javna parkirišča 3% 3% – –
igrišča 8% 8% 5% –

Opremljenost
skupaj (max) 100% 70% 44% 39%

* Upošteva se le ena cesta

Pri gospodarskih objektih, ki služijo izključno kmetijski
rabi, naj se pri stopnji komunalne opremljenosti upoštevajo
ceste, vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija, elektrika,
hidrantno omrežje.



Stran 8394 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije

c) Korekcijski faktorji glede na namembnost objekta
Velikost Korekcijski

Namembnost objekta uporabne faktor
površine (V) (K)

počitniške hišice 80 m2 2,00
stanovanjski objekti 150 m2 0,40
šole, vrtci, odprte rekreacijske
površine, igrišča, kulturni objekti 130 m2 0,05
poslovni objekti, uradi in trgovine 200 m2 1,20
gospodarski objekti namenjeni
kmetijski rabi (hlevi, seniki, lope,
kozolci, rastlinjaki, silosi, čebelnjaki) 500 m2 0,10
bencinski servisi (objekti,
visoka gradnja in površina
točilnih pultov), objekti
za dejavnost, ki uporablja
ali prodaja nevarne snovi 300 m2 2,00
proizvodni in obrtni objekti 1000 m2 1,20
sakralni objekti 100 m2 0,05

Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za

katero je določena izhodiščna cena, upošteva dejanska po-
vršina objekta. (Pf)

5. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega deleža

stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja ure-
janja stavbnega zemljišča znaša 1,200.000 SIT.

Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo
komunalne opremljenosti v občini (objekti za individualno
komunalno rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno
rabo – 40%). Določena je za določeno površino objekta
glede na namembnost (V).

Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela strošk-
ov pripadajočega funkcionalnega zemljišča znaša 360 SIT
na m2 in je korigirana s faktorjem izkoriščenosti zemljišča.
(Zf)

Stroški prostorske ureditve so določeni pavšalno v zne-
sku 385.600 SIT.

Izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavb-
nega zemljišča se izračuna na osnovi naslednje formule:

I Z R A Č U N

Tlorisna površina objekta in etažne površine (T): m2

Izhodiščna velikost (V): m2

Površina pripadajočega funkcionalnega zemljišča (Z): m2

Faktor izkoriščenosti površine Zf
Faktor površine objekta glede na izhodiščno površino Pf
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela
 stroškov opremljanja stavbnega zemljišča znaša 1,200.000 x Pf  = SIT
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela
stroškov pripadajočega funkc. zemljišča znaša (360xZf) 360 x Zf = SIT/m2

a) Stopnja komunalne opremljenosti za objekte
in naprave individual. komunalne rabe.
Upošteva se izhod.cena za objekt % = SIT

b) Stopnja komunalne opremljenosti za objekte
in naprave kolektiv. komunal. rabe.
Upošteva se izhod.cena za objekt % = SIT

c) Stroški prostorske ureditve 385.600 SIT
d) Nadomestilo za obremenitev gradbene površine Z x 360 x Zf

Individualna oprema + kolektivna oprema
(a+b+c+d) Σ = SIT
korekcijski faktor glede na namembnost objekta (K) K
Sorazmerni del stroškov skupaj (ΣxK) = SIT

   T   Z–TPf = Zf =
V T

kjer je:

Pf = faktor površine objekta glede na izhodiščno površino,
T = tlorisna površina z upoštevanjem števila etaž,
V = izhodiščna velikost objekta, določena z odlokom,
Zf = faktor izkoriščenosti zemljišča,
Z = površina funkcionalnega zemljišča,
K = korekcijski faktor glede na namembnost objekta.
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6. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-

ljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih
taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.

7. člen
Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbne-

ga zemljišča se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav, kot
tudi vrednost opravljenega dela na območju predvidene
gradnje na podlagi samoprispevka ali enkratnega prispevka,
in sicer po valorizirani vrednosti glede na čas plačila, vendar
največ do 80% izračunanega sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča. Osnova za izračun vred-
nosti opravljenega dela investitorja (in njegovih družinskih
članov) je število opravljenih ur in vrednost ure. Število oprav-
ljenih ur potrdi ožja lokalna skupnost, vrednost ure pa dolo-
či odbor za komunalo.

Za gradnjo javnih objektov v občinski lasti lahko občin-
ski svet na predlog župana investitorju zmanjša sorazmerni
del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ali pa v celoti
oprosti plačila.

8. člen
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov oprem-

ljanja stavbnega zemljišča in vsa prejšnja namenska plačila
investitorja v izgradnjo komunalnih naprav na območju pred-
videne gradnje se revalorizirajo s povprečnim indeksom po-
dražitve za stanovanjsko gradnjo, ki jo objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.

9. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, občina namenja za

vlaganje oziroma izboljšanje komunalne infrastrukture po
letnem programu Odbora za komunalo potrjenem na občin-
skem svetu.

10. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zem-

ljišča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njego-
vo zahtevo občinska uprava Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec. Način plačila se določi v pogodbi, ki jo skleneta občina
in investitor. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek
pred izdajo gradbenega dovoljenja ali pridobitvijo soglasja k
priglasitvi del.

KAZENSKI DOLOČBI

11. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba:
– če v zahtevku za odmero sorazmernega dela strošk-

ov opremljanja stavbnega zemljišča po določbah tega odlo-
ka navede neresnične podatke,

– če graditelj uporablja komunalne objekte in naprave
brez poravnave prispevka.

12. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi, uporab-

lja pa se od dneva sprejema dalje.

Št. 015-03- 1706/99
Dobrova, dne 15. julija 1999.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

3102. Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju
odpadkov na območju Občine Dobrova-Polhov
Gradec

Na podlagi 17. člena zakona o ravnanju z odpadki
(Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 3. in 41. člena zakona
o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90) in na podlagi 7. in 8. člena statuta
Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99)
je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 8. seji
dne 15. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov

na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo vrste odpadkov, zbiranje,

odvoz in odstranjevanje ter urejanje centralne deponije ko-
munalnih odpadkov na območju Občine Dobrova-Polhov
Gradec.

2. člen
Na celotnem območju Občine Dobrova-Polhov Gra-

dec se uvede obvezno zbiranje in odvažanje komunalnih
odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, javnih zgradb,
dvorišč, parkirnih mest in drugih virov.

3. člen
Upravljalci in lastniki zgradb teh objektov na območju

Občine Dobrova-Polhov Gradec morajo komunalne odpad-
ke odlagati v posode za odpadke ne glede na oddaljenost
stoječega mesta posod za odpadke.

4. člen
Za odpadke, za katere je ugotovljeno, da se lahko

uporabljajo kot surovina, mora pooblaščena organizacija
skupno s komunalno skupnostjo uvesti ločeno zbiranje. Upo-
rabniki so dolžni zbrati odpadke in jih sortirano odlagati na
zato določena mesta.

Za odvoz posebnih odpadkov, ki ne sodijo v redni
odvoz, niti v odvoz kosovnega materiala, so dolžni poskrbeti
sami lastniki oziroma proizvajalci.

Odpadni material v gradbeništvu in izkopi (zemlja) se
smejo odlagati samo s predhodno pridobitvijo soglasja Ob-
čine Dobrova-Polhov Gradec.

5. člen
Posodo za odpadke je dolžna preskrbeti pooblaščena

organizacija.

6. člen
Zbiralna mesta za zbiranje odpadkov določi pooblašče-

na organizacija tako, da so dostopne smetarskim vozilom in
so v neposredni bližini dovozne ceste. V primeru, da so
posode za odpadke izven nivoja cestišč, so jih uporabniki
dolžni postaviti na mesto odvoza, po končanem praznjenju
pa so dolžni skrbeti za čistočo zbirnih mest in posod za
odpadke.

7. člen
Kosovni odpadki se odlagajo ob kontejnerjih. Zato je

pooblaščena organizacija dolžna dvakrat letno organizirati
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odvoz kosovnega materiala, vsaj teden dni pred odvozom
pa je dolžna obvestiti na krajevno običajen način občane
Občine Dobrova-Polhov Gradec o odvozu.

8. člen
Pooblaščena organizacija mora zagotoviti reden odvoz

komunalnih odpadkov na vsa naselja v Občini Dobrova-
Polhov Gradec. Ceno storitev določa pooblaščena organi-
zacija, ceno storitev lahko omeji Občina Dobrova-Polhov
Gradec.

II. KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 500.000 SIT in

stroški sanacije se kaznuje za prekršek fizična oseba.
Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 1,000.000

SIT in stroški sanacije se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če odlaga odpadke izven posod za odpadke (divja

odlagališča) in če ne postavi posod za odpadke na za to
določeno mesto,

2. če redno ne vzdržuje in čisti okolice.
O višini kazni določa občinski odbor za komunalo in

občinski odbor za prostor in urejanje okolja.

10. člen
Za občane, ki nimajo urejenega odvoza odpadkov,

začne odlok veljati takoj, ko imajo zagotovljene pogoje za
njegovo izvajanje.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občina
Dobrova-Polhov Gradec.

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi, uporab-
lja pa se od dneva sprejema dalje.

Št. 015-03-1721/99
Dobrova, dne 15. julija 1999.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

JESENICE

3103. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode
ter čiščenju greznic na območju Občine
Jesenice

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 pop., 42/85,
2/86 pop., 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 4. člena odloka
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 33/95) ter
26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 39/95,
16/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine
Jesenice na 9 seji dne 15. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o odvajanju odpadne in padavinske vode
ter čiščenju greznic na območju Občine

Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pogoje in način o odvajanju odpadne in

padavinske vode in praznjenju greznic, gospodarjenje z ob-
jekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne
vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in drugih uporab-
nikih ter odvajanju padavinske vode iz naselij, ki so priključe-
na na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu:
javna kanalizacija), s katero upravlja in gospodari javno pod-
jetje (ustanovljeno na podlagi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Jesenice) JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (v
nadaljevanju: upravljavec), ter obveznosti in pravice uprav-
ljavca in uporabnikov teh objektov in naprav.

2. člen
Upravljavec javne kanalizacije je javno podjetje, usta-

novljeno na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95).

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpad-
na ali padavinska odpadna voda, ki odteka v javno kanaliza-
cijo ali individualno greznico.

4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-

jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadne in padavinske vode in je v upravljanju upravljavca
javne kanalizacije.

Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-
cije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje od-
padnih vod (greznice, čistilne naprave).

5. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanali-

zacijo in lastne objekte za čiščenje odpadnih vod ni dovolje-
no odvajanje drenažnih voda, podtalnice, vodotokov ter me-
teornih voda, ki jih je možno speljati v ponikovalnico ali
vodotok.

Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vo-
do, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje nepo-
sredno v vode ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.

Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena površinska voda, da po veljavnih predpisih ne
sme spuščati neposredno v vode, mora na območjih, kjer ni
kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV

1. Objekti in naprave uporabnika

6. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– interna kanalizacija.
Kanalizacijski priključek je spojna cev, ki povezuje in-

terno kanalizacijo in mora biti vedno dostopen upravljavcu
zaradi nadzora.

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena finan-
cira in vzdržuje uporabnik sam in so njegova last.

Interna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje uporabni-
ka, ki služi za odvod odpadnih voda iz objekta in zemljišča in
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je priključena na javno kanalizacijo, ali se zaključuje z grezni-
co ali drugo čistilno napravo, na območjih, kjer ni javne
kanalizacije.

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti upravljati
tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda, in da je odpadna voda v predpisani kvaliteti.

2. Objekti in naprave upravljavca

7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
1. sekundarno omrežje in naprave
– kanalizacija mešanega ali ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje uporabnikov na posameznem območ-
ju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših nase-
ljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju in ostali pripadajoči objekti
in naprave, razbremenilniki, jaški ipd.,

– naprave za čiščenje odpadne vode v posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manj-
ših naseljih);

2. primarno omrežje in naprave
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinske

vode iz dveh ali večstanovanjskih in drugih območij v uredi-
tvenem območju naselja (stanovanjskem, industrijskem, tu-
rističnem, manjših naseljih),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode iz več stanovanjskih ali drugih območij (stanovanjskem,
industrijskem, turističnem, manjših naseljih),

– naprave za čiščenje odpadnih vod za večstanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (sta-
novanjskem, industrijskem, turističnem, manjših naseljih);

3. magistralno omrežje in naprave zajema omrežje in
naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:

– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda,

– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda na magistralnem omrežju,

– centralna čistilna naprava.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

8. člen
Kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je obvezna

sočasna priključitev in uporaba javne kanalizacije za vse
uporabnike, ki so od primarnega voda oddaljeni manj kot 30
metrov.

Za uporabnike, ki so oddaljeni več kot 30 metrov od
primarnega voda, investitor in upravljalec ugotovita primer-
nost obveznega priključka z ekonomskega in okoljevarstve-
nega vidika ter odločita o načinu odvajanja odpadne in pa-
davinske vode in o eventualnem sofinanciranju priključka z
uporabniki.

Uporabniki, ki še niso priključeni na že zgrajeno javno
kanalizacijo pa so za to dani vsi pogoji, so se dolžni priključi-
ti na javno kanalizacijo v roku dveh let po uveljavitvi tega
odloka, po pogojih in načinu iz prvega odstavka tega člena.

Gnojnične jame se ne priključijo na javno kanalizacijo,
praznjenje le-teh pa poteka na podlagi določb uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96).

9. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opustiti greznice, jih sprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti,
upravljavcu pa omogočiti nadzor.

10. člen
Upravljavec je dolžan s soglasjem dopustiti priključitev,

če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti in
tehnična izvedba javne kanalizacije.

Če priključitev ni možna, mora upravljavec o tem obve-
stiti uporabnika.

11. člen
Upravljavec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– vlogi za priključitev novih in obstoječih objektov.

12. člen
Uporabnik predloži vlogi za pridobitev soglasja iz prejš-

njega člena tega odloka ali pred priključitvijo objekta, doku-
mentacijo, ki je natančno opredeljena v pravilniku o pogojih,
načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Jesenice.

13. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej,

lahko pa ima vsak objekt tudi več priključkov.

14. člen
Pred izdajo soglasja h gradnji oziroma soglasja za pri-

ključitev, uporabnik poravna takso za priključek po merilih in
kriterijih ter ceniku, ki jih sprejme občinski svet.

Uporabnik javne kanalizacije s plačilom takse za priklju-
ček ne pridobi razpolagalne pravice na javni kanalizaciji.

15. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, ko uporabnik

izpolni vse pogoje iz soglasij in ko je poravnal vse obveznosti
do lastnika in upravljavca.

16. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira uprav-

ljavec.
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede upravlja-

vec ali za to usposobljen izvajalec pod nadzorom in po
pooblastilu upravljavca.

Izvajalec je dolžan vsa dela na javni kanalizaciji in izved-
bi priključkov priglasiti upravljavcu 7 dni pred pričetkom del.

Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

17. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi zbriše upo-
rabnika iz evidence uporabnikov.

IV. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

18. člen
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je obvezna

izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (grezni-
ce, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih
vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi,
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imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena
gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.

19. člen
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,

mora greznice prazniti upravljavec javne kanalizacije s po-
sebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na čistilno
napravo Jesenice.

Praznjenje individualnih greznic se izvaja po planu en-
krat letno, na podlagi naročila uporabnikov pa tudi večkrat.
Uporabniki morajo v ta namen dopustiti dostop do greznic s
specialnimi vozili.

Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z
individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja
plan za redno letno praznjenje.

20. člen
Upravljavec javne kanalizacije lahko odda praznjenje

greznic po pogodbi tudi drugim podizvajalcem.
Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri

upravljavcu javne kanalizacije. Izvajalci iz prvega odstavka
tega člena sprejemajo naročila samo od upravljavca javne
kanalizacije in so mu dolžni sproti posredovati podatke o
izvedenem delu.

21. člen
Upravljavec javne kanalizacije lahko dovaža greznično goš-

čo tudi z območij izven Občine Jesenice, vendar samo v količi-
ni, ki še dovoljuje normalno obratovanje čistilne naprave.

V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

22. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu. Za
prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje,
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo,
morajo imeti vso potrebno dokumentaciji (uporabno dovolje-
nje, projektno dokumentacijo, kataster, evidenco priključ-
kov, evidenca osnovnih sredstev in njihove vrednosti, ureje-
na lastninska razmerja itd.);

2. vsi merilci za merjenje pretoka odpadne vode mora-
jo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za
standardizacijo in meroslovje;

3. predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi,
navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav;

4. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentira-
no z zapisniki o primopredaji: dokumentacije, evidence,
knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o last-
ništvu, podatki o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih
zadev;

5. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca
– prevzemnika.

VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

23. člen
Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,

plačujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju: kanalščina) v ku-
bičnih metrih v enaki količini in po stopnji onesnaženja v
enakih razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili
odloka o oskrbi z vodo.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
pa nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku
enega leta od uveljavitve tega odloka, skladno z določili
odloka o oskrbi z vodo.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodo-
vodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo
načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim vodo-
merom. Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, se
kanalščina obračunava po pavšalu, ki znaša 5,5 m3 odpad-
ne vode na osebo na mesec.

24. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračun-

ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe
ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.

Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodome-
ra ni mogoča, se uporabnikom kanalščina zaračuna po pav-
šalni porabi 5,5 m3 na osebo na mesec.

25. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitava-

nja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, velja-
jo določbe odloka o oskrbi z vodo.

26. člen
V primerih, ko se količine odpadnih vod spremljajo z

merilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotov-
ljene z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno
kanalizacijo.

27. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki se

zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja od-
padnih vod po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov
odvajanja odpadne vode.

28. člen
Objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, in

imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne grezni-
ce, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo
stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode na enak način,
kot uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Plačila
kanalščine in čiščenja odplak so oproščeni v primeru:

– da greznica ni dostopna z vozilom za praznjenje,
– hiše v višje ležečih naseljih občine (Planina pod Goli-

co, Javorniški Rovt, Del naselja Prihodi, Plavški Rovt, Pejce).
Iz tega naslova so upravičeni do praznjenja greznice

enkrat letno, razen v primerih oprostitve plačila kanalščine in
čiščenja odpadnih vod. Vsako dodatno praznjenje greznice
ali praznjenje ponikovalnice ali lovilca maščob, se zaračuna
po dejanskih stroških.

29. člen
Uporabniki za uporabljeno vodo iz javnega ali lastnega

vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov odvajanja
in čiščenja odpadne vode.

30. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh

spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so traj-
nejšega značaja.

31. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o nevar-

nih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare, tehno-
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loške opreme, malomarnosti ali višje sile, odtekle v javno
kanalizacijo.

VII. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

32. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste od-

padne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski
priključek.

Količina in lastnosti tehnološke vode mora biti v skladu
z določili veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Upo-
rabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna
za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključkom na
javno kanalizacijo to vodo očistiti.

33. člen
Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi

zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vred-
nostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali
se zmanjša in so te spremembe trajnejšega značaja, lahko
upravljavec na podlagi strokovnega mnenja upravnemu or-
ganu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo
le-tega.

Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora upo-
rabnik upravljavcu predložiti tudi tehnološki projekt sanacije,
izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in ponov-
no zaprositi za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.

34. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali zliti

odpadne vode, ki vsebujejo škodljive ali nevarne snovi, do-
ločene s predpisom.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne
vode pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo
standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.

35. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti

odpadno vodo v takšnih koncentracijah, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije;
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala ka-

nal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega osebja;
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila

delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi;
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobre-

menitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanali-
zacije;

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko (predpi-
sane) dovoljene temperature;

– povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid;
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi;
– povzročala, da nastaja neprijeten vonj;
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi;
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za

nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad
dovoljeno koncentracijo.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE

36. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odjave

prekine odvajanje odpadne in padavinske vode v naslednjih
primerih:

1. uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vo-
dovoda, če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost
za vodni vir ali javni vodovod,

2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

3. če odpadna voda prekorači dovoljeno količino
maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih,
gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih ško-
dljivih snovi, ki lahko same ali z drugimi ogrožajo nemoteno
delovanje omrežja in naprav,

4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali
pa je v nasprotju z njim,

5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
6. če uporabnik ne poravna računov za kanalščino ali

čiščenje odpadnih vod.
Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za

čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

37. člen
Uporabnik je dolžan povrniti škodo na objektih in na-

pravah javne kanalizacije, ki jo je povzročila njegova odpad-
na voda s tem, ko je zaradi njegovega ravnanja prišla v
omrežje.

38. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in

padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve najkasneje v roku 48 ur obvestiti uporab-
nike, preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko
upravljavec prekine odvajanje odpadne vode in padavinske
vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE
VODE V PRIMERU VIŠJE SILE

39. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljavec pravi-
co brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda, mora pa o tem obvestiti uporabnike in po-
stopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

1. Obveznosti upravljavca

40. člen
Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju odpadne in

padavinske vode naslednje obveznosti:
1. skrbi za predpisano vzdrževanje in obratovanje ob-

jektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v
njegovem upravljanju;

2. ravna skladno z določbami pravilnika o pogojih, na-
činu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Jesenice, in z njim seznanja uporabnike;

3. obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpad-
ne in padavinske vode preko sredstev javnega obveščanja,
preko pisarn krajevnih skupnosti in neposredno;

4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije;
5. vodi evidenco uporabnikov;
6. izdaja soglasja v 30 dneh po popolni vlogi za izdajo

soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo;
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7. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje
sile ter pravočasno poroča pristojnemu občinskemu organu;

8. sistematično pregleduje objekte in naprave javne
kanalizacije in kanalizacijske priključke;

9. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
in kanalizacijskih priključkov;

10. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo;

11. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov;
12. izvaja redno letno praznjenje individualnih greznic;
13. izvaja meritve na dotoku in iztoku iz komunalne

čistilne naprave v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

2. Obveznosti uporabnika

41. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in

kanalizacijskega priključka, skladno s tehnično dokumenta-
cijo in izdanim soglasjem upravljavca;

2. omogočajo upravljavcu pregled interne kanalizacije
in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obrato-
valnega časa;

3. redno vzdržujejo kanalizacijski priključek in interno
kanalizacijo z vsemi objekti in napravami;

4. omogočijo dostop za izvedbo enkrat letnega praz-
njenja individualne greznice;

5. redno kontrolirajo sestavo tehnološke odpadne vo-
de in rezultate posreduje upravljavcu;

6. pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji;

7. obveščajo upravljavca o vseh spremembah pogojev
za priključitev;

8. redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadne vode
na podlagi izdanih računov;

9. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določenih v veljavnih predpisih;

10. dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo
količine in kvalitete odpadne in padavinske vode;

11. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremem-
be pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode;

12. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehno-
loško odpadno vodo, morajo o vseh spremembah predložiti
upravljavcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s pra-
vilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu od-
padnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje;

13. odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenaž-
no), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti;

14. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisa-
nih učinkov, morajo upravljavca pismeno obvestiti o spre-
membah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi do-
datnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje
zahtevanih učinkov predčiščenja;

15. kontrolira in redno čisti lovilce olj, lovilce maščob
na interni kanalizaciji;

16. se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez
soglasja upravljavca;

17. ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu
uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

18. poravnati stroške odprave škode zaradi nepravil-
nega ravnanja.

42. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v

bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti so-
glasje upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške,
vključno z upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškod-
be ali prekinitve odvajanja in čiščenja.

XI. NADZOR

43. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe in pristojni organi lokalne skup-
nosti (občinsko redarstvo), vsak v okviru svojega delovnega
področja in zakonskih pooblastil.

Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nad-
zora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Upravljavec in uporabniki so dolžni v skladu s tem
odlokom kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali občinskemu
redarstvu Občine Jesenice.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
Z denarno kaznijo 20.000 do 360.000 SIT se kaznuje

upravljavec javne kanalizacije, če:
– ne izvede prekinitve odvajanja odpadnih vod (39.

člen),
– ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena tega odloka,
– če ne izda soglasja iz 40. člena tega odloka,
– ne dovoli priključitve uporabniku, ki izpolnjuje obvez-

nosti iz 15. člena tega odloka,
– ne vodi evidence uporabnikov z individualnimi grez-

nicami (19. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 do 60.000 SIT se za prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba upravljavca.

45. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje

za prekršek fizična ali pravna oseba, če:
– se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije

(8. člen),
– ne izprazni opuščene greznice (9. člen),
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja uprav-

ljavca ali v nasprotju z izdanim soglasjem (12. člen),
– prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabni-

ku, ali ga z nestrokovnim delom onemogoči,
– ne prazni individualne greznice (19. člen),
– odda izvedbo kanalizacijskega priključka neusposob-

ljenemu ali nepooblaščenemu izvajalcu (16. člen),
– odvaja tehnološke odpadne vode v nasprotju z 32.,

33., 34. in 35. členom,
– upravljalca ne obvesti o vseh spremembah kvalitete

in količine odpadne vode (30. člen),
– ravna v nasprotju z določbami 41. člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Upravljavec sprejme v roku enega leta po uveljavitvi

tega odloka pravilnik o pogojih, načinu odvajanja in čiščenja
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odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Jeseni-
ce, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
gradnjo, priključevanje, za odvajanje in čiščenje odpadnih
vod, vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, upravljanje in
uporaba javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izved-
ba in doseže zanesljivo delovanje.

47. člen
Upravljavec je dolžan v roku enega leta pripraviti pravil-

nik o praznjenju individualnih greznic, s katerim uredi pogo-
je in način praznjenja individualnih greznic.

48. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o ureditvi odvajanja odpadnih vod ter čiščenju greznic na
območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/91,18/91
pop., 23/91, 24/91-I, 32/91-I pop.).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 012-8/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOZJE

3104. Statut Občine Kozje

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 Kozje na 7. redni
seji dne 27. 5. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Kozje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Kozje je samoupravna lokalna skupnost usta-

novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bistrica,
Buče, Dobležiče, Drensko rebro, Gorjane, Gradišče, Gub-
no, Ješovec pri Kozjem, Klake, Kozje, Lesično, Ortnice,
Osredek pri Podsredi, Pilštanj, Podsreda, Poklek pri Pod-
sredi, Topolovo, Vetrnik, Vojsko, Vrenska gorca, Zagorje,
Zdole, Zeče pri Bučah.

Sedež občine je v Kozjem št. 37.
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 Kozje so ustanovljeni ožji deli ob-

čine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih

delov Občine Kozje so določeni s tem statutom in odlokom
občine.

Imena in območja ožjih delov občine so:
– Krajevna skupnost Buče, ki zajema naselja: Buče,

Ortnice, Vrenska gorca, Zeče pri Bučah;
– Krajevna skupnost Kozje, ki zajema naselja: Ješovec

pri Kozjem, Kozje, Vetrnik, Zdole;
– Krajevna skupnost Lesično, ki zajema naselja: Dob-

ležiče, Drensko rebro, Gubno, Klake, Lesično, Pilštanj;
– Krajevna skupnost Osredek, ki zajema naselje Osre-

dek pri Podsredi;
– Krajevna skupnost Podsreda, ki zajema naselja: Gor-

jane, Gradišče, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Vojsko;
– Krajevna skupnost Zagorje, ki zajema naselja: Bistri-

ca, Topolovo, Zagorje.

3. člen
Občina Kozje (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru

ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglas-
ju nanjo prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciati-
vo.

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 Kozje ima svoj pečat, grb in zastavo, katerih

oblika, vsebina in uporaba je določena s statutarnim skle-
pom. Občina Kozje ima tudi svoj praznik, ki je določen s
sklepom.

Občina ima velik pečat v obliki kroga, premera 35 mm in
je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma, ter mali pečat
s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim koncentričnim
krogom. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodoravno
pod grbom je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis
“Občina Kozje”. Svoj pečat ima tudi župan in občinski svet.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
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II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

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

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

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje raz-
voj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

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 in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

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

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

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

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdrav-
stvenim zavodom,

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

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

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

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

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

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

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

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

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

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– 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.
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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 upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

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, imenovano občinski urad,

kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in
splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pri-
stojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja
inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziro-
ma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska 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, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebnopravne 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 petnajst 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.

15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,
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– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

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

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
(podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča
o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

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

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
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 ne-
združljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.

17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

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

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj šestkrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

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

20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

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

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

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

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 ali ta statut
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
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
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določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinske-
ga sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

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

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

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

– če odstopi.
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 s 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, ki jo imenuje izmed članov občinske-
ga sveta.

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Stalna
delovna telesa ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim
določi organizacijo in delovno področje stalnih delovnih te-
les. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi njegove naloge in število članov ter
opravi imenovanje.

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, zlasti pred-
loge za imenovanje vodstvenih delavcev v skladih, zavodih
in javnih podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje
občinski svet oziroma daje predloge o mnenjih in soglasjih
za njihovo imenovanje,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter izvršuje odločitve občinskega sveta,

zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke ob-
činskih funkcionarjev,

– obravnava druge naloge, ki se nanašajo na kadrov-
ske zadeve ali naloge, ki ji jih določi občinski svet.

25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

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

3. Župan

28. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

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

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
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– 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 zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino

prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

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

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

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

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

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

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

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

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s 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
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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

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

38. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Večina članov
nadzornega odbora mora imeti najmanj V. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravne-
ga področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

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

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Predlog za predsednika nadzornega odbora pripravi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj
polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor
vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni
odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.
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42. 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.

43. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

47. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

49. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

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

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

53. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

54. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred

sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občin-
ske organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

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

7. Drugi organi občine

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
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56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

57. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča-

nov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funk-
cionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni
volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebi-
valcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

58. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-

dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov občine na področju javne infrastrukture na svo-
jem območju,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vo-
do in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komu-
nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-
metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu or-
ganu občine,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre-
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in dru-
gih prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja,

– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in uprav-
ljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog,

– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem ob-
močju.

59. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti ob-

čine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Kra-
jevne skupnosti Občine Kozje praviloma samostojno:

– skrbijo za urejenost pokopališč,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega s cest, določenih

z občinskim odlokom,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem

občine, ki jim je dano v uporabo,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene

dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne,
športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.

60. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsi-
diarno.

61. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število čla-

nov: Buče 7, Kozje 11, Lesično 11, Osredek 5, Podsreda
9 in Zagorje 7. Občinski svet z odlokom določi volilne enote
za volitve v svet krajevne skupnosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo župana in
s članstvom v nadzornem odboru občine. Določbe zakona
in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata
članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za pre-
nehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.

62. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najka-

sneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupno-
sti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot
polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima pred-
sednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-
stavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupno-
sti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost prese-
ga skupno višino treh mesečnih dotacij za programe posa-
mezni krajevni skupnosti, nakazanih s strani občine, so ve-
ljavni le ob pisnem soglasju župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.
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Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloči-
tve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

63. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu

s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se

nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivals-
tvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in dru-
gih splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posamez-
nih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo do-
ločbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpo-
laganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so ve-
ljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

64. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog

ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot
svoj posvetovalni organ.

65. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga se-

stavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pra-
vice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospo-
dariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja-
jo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji prene-
ha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in ob-
veznosti na občino.

66. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinske-

ga proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki
od premoženja ožjega dela občine.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja kra-
jevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti za-

jeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Fi-
nančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna
njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo svoje žiro račune.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se

uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

67. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega

odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti. Župan razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom,
predpisi in splošnimi akti občine.

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s
sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodelje-
na iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

68. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

69. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

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

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
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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.

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

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

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

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. 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.

71. 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.

72. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj 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 glasova-
lo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z
zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski
svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

73. 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.

74. 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.

75. 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.

76. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

77. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom. Z

istim sklepom določi obrazec seznama ali obrazec za pod-
poro z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo
zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni
organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi
tudi podpise volivcev na seznamu.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

78. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
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nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

79. 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.

80. 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

81. 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

82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

83. 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.

84. 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

85. 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.

86. 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.

87. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

88. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon,
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– pokopališka in pogrebna služba.

89. 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.

90. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

91. 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.

92. 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.

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

so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

94. 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.

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

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

96. 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.

97. 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.

98. 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.

99. 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).

100. 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.

101. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:

– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.
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102. 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.

103. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

104. 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.

105. 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.

106. 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.

107. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

108. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa 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.

109. 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 odstotka
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.

110. 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.

111. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni ra-
čun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

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

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

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

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.
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114. 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.

115. 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

116. 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.

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

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

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

118. 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.

119. 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.

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

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

121. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

122. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

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

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je uradno glasi-
lo Občine Kozje, in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi,
če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

124. 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.

125. 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

126. 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.

127. 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.

128. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

129. 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.

130. 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

131. 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.
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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

132. člen
Volilne enote za volitve članov svetov ožjih delov obči-

ne do uskladitve določb ZLV z ZLS določi svet ožjega dela
občine s svojim aktom.

Volilne enote iz prejšnjega odstavka lahko določi ob-
činski svet z odlokom, če svet ožjega dela občine s tem
soglaša.

133. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi bivše Občine
Šmarje pri Jelšah.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-7-0003/99
Kozje, dne 27. maja 1999.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRŠKO

3105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu “Raka”

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93;
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95
– odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odloč-
ba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št.
26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena statuta Občine Krš-
ko (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem

načrtu “Raka”

I
Javno se razgrne osnutek odloka, ki se nanaša na

ureditveni načrt “Raka”.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-
pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in v prostorih Krajev-
ne skupnosti Raka. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od
objave v Uradnem listu RS.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Raka.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 1/15-352-12/92
Krško, dne 29. julija 1999.

Župan
Občine Krško

Franci Bogovič l. r.

LAŠKO

3106. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Laško za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 6/98 in 74/98),
3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97,56/98) in 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na
seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Laško

za leto 1999

1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998

(Uradni list RS, št. 3/98, 50/98) se spremeni tako, da glasi:
“Proračun Občine Laško za leto 1999 je določen v

skupni višini 1.375,461.180,51 SIT, od tega:
– v tisoč SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1,294.924
II. Skupaj odhodki 1,291.061
III. Proračunski presežek  3.476

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 30.000
V. Dana posojila 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapit.

deležev 30.000
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C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačilo dolga 84.400
X. Neto zadolževanje –84.400
XI. Zmanjšanje sredstev na računih –50.924

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

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

nem listu RS.

Št. 40302/2/98
Laško, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3107. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Laško

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega
odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za
izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99),
navodila o vsebini programa opremljanja stavnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 4/99) ter 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na
6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od-

mero komunalnega prispevka v Občini Laško ter za prizna-
nje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.

II. ZAVEZANCI

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi-

tor, ki namerava
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti

gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti na-

membnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje
zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za po-
seg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na
javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivost priključkov.

Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne in-
frastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projek-
tanta.

III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih

zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno
zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na nasled-
njo javno infrastrukturo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena

gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi

programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč

se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a. Na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih

kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških
na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbene-
ga programa urejanja stavbnih zemljišč;

b. Na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se
komunalna oprema prenavlja ali na novo ureja, po programu
opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz 2.
odst. 2. člena);

c. Na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zem-
ljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni
meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.

Za izračun komunalnega prispevka na podlagi pov-
prečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska
opremljenost stavbnega zemljišča.

5. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunal-

ne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v obči-
ni v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:

– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini so-

razmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavb-
nega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino
njegovega stavbnega zemljišča.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za
vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in
naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt
možno priključiti.

Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu soraz-
mernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s
količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno
površino iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS
U C2.100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.

6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se

površina stavbnega zemljišča zavezanca pomnoži s pov-
prečnimi stroški komunalnega opremljanja za m2 stavbnega
zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne oprem-
ljenosti. Izračunani komunalni prispevek se korigira s količ-
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nikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture (4. odst.
5. člena).

7. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbne-

ga zemljišča na kvadratni meter stavbnega zemljišča vseh
stavbnih parcel v Občini Laško v predhodnem letu na dan
sprejema tega odloka znaša 4.500 SIT na m2.

V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na kva-
dratni meter stavbnega zemljišča (4.500 SIT/m2 je 100%)
je upoštevana opremljenost s komunalnimi objekti v nasled-
njih deležih:

individualna raba:
kanalizacijsko omrežje 18%
vodovodno omrežje 12%
električno omrežje 10%
telefonsko omrežje 7%
plinovodno omrežje  2%
KTV omrežje 1%
kolektivna raba:
cesta – asfalt/makadam 25%/15%
zelene in rekreac. površine 6%
javna parkirišča  5%
meteorna kanalizacija 5%
javna razsvetljava 5%
hidrantno omrežje 4%
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prve-

ga odstavka tega člena se trimesečno valorizira z indeksom
rasti življenjskih stroškov.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

8. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcij-

skega faktorja glede na namembnost objekta zniža kot olaj-
šava za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti v
občini:

K = 0,20 za kmetijske gospodarske objekte,
K = 0,60 za poslovne in proizvodne objekte.

9. člen
Za gradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih

in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporab-

nik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in zaveza-
nec v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno
oprosti plačila komunalnega prispevka.

Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim
sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za ob-
jekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi
naravne nesreče.

VI. POSTOPEK ODMERE

10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska upra-

va na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 5.

člena – točka b občinska uprava uvede postopek in odmeri
prispevek po uradni dolžnosti.

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem zne-
sku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontira-
njem ali obročnim plačilom.

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.

12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so namenska sredst-

va za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih

postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede
po merilih iz tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

izračunu komunalnega prispevka, št. 42007-1/99 z dne
3. 3. 1999 in z dne 18. 5. 1999.

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-4/99-6/2
Laško, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3108. Odlok o priznanjih Občine Laško

Na podlagi 12. člena in 23. člena statuta Občine Laš-
ko (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško
na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Laško

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Laško ter ureja

postopek za njihovo podeljevanje.

2. člen
Priznanja Občine Laško so:
1. naziv častni občan
2. zlati grb Občine Laško
3. srebrni grb Občine Laško
4. zlata lilija Občine Laško
5. druga priznanja

NAZIV ČASTNI OBČAN

3. člen
Naziv častni občan Občine Laško se podeljuje posa-

meznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge,
ki pomenjo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavlja-
nju Občine Laško v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem
področju.
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4. člen
Ob podelitvi naziva častni občan se izda posebna umet-

niško izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priz-
nanje podeljeno.

ZLATI GRB OBČINE LAŠKO

5. člen
Zlati grb Občine Laško se podeljuje posameznikom,

družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim prav-
nim osebam za izredno življensko delo ali za vrhunske uspe-
he in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine
Laško.

SREBRNI GRB OBČINE LAŠKO

6. člen
Srebrni grb Občine Laško se podeljuje posamezni-

kom, družbam zavodom, skupnostim, društvom in drugim
pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju
in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. V koledarskem letu se
podelijo praviloma največ tri priznanja v letu.

7. člen
Priznanji iz 5. in 6. člena sta umetniško oblikovani s

podobo grba v sredini.
Priznanje se podeli z listino. Listino podpiše župan.

ZLATA LILIJA OBČINE LAŠKO

8. člen
Zlata lilija Občine Laško je priložnostno priznanje župa-

na Občine Laško kot znak spoštovanja in pozornosti.
Zlata lilija se podeli posameznikom ob svečanih prilož-

nostih, ob obiskih v občini, ob obiskih tujih delegacij, drugih
pomembnejših srečanjih ali dogodkih v občini.

Zlato lilijo Občine Laško podeljuje župan.

DRUGA PRIZNANJA

9. člen
Za delovanje na kulturnem področju Občina Laško po-

deljuje priznanje Antona Aškerca.
Za delovanje na etnografskem področju Občina Laško

podeljuje priznanje Zlati možnar.

POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

10. člen
Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih

slovestnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datu-
mih, pomembnih za občino ali za dobitnike priznanj.

Priznanja se podelijo praviloma na podlagi razpisa, iz-
vedenega na krajevno običajen način.

Razpis za podelitev priznanj iz 5. in 6. člena izvede
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Razpis za podelitev priznanj iz 9. člena izvede Pred-
sedstvo Zveze kulturnih društev Laško.

11. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno

požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje
podeli brez razpisa takoj, ko je mogoče.

Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezni-
ku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim
pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali
prazniku.

12. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– organ, ki podeljuje priznanje,
– število podeljenih priznanj,
– za katero področje se priznanja razpišejo,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali

pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v
pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kan-
didatu.

13. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 5. in 6. člena poda

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za
podelitev priznanj priznanj iz 9. člena pa Predsedstvo Zveze
kulturnih društev Laško.

Odločitev o podelitvi priznanj iz 5., 6. in 9. člena sprej-
me občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.

14. člen
Priznanja praviloma izroča župan.
Priznanja iz 9. člena izroča župan ob Prešernovem

dnevu, slovenskem kulturnem prazniku.

15. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu občine.
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Laško vodi

občinska uprava.

KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik

o podeljevanju priznanja za izjemne dosežke na področju
kulturnih dejavnosti, št. 901-4/97 z dne 23. 12. 1997 ter
pravilnik o podeljevanju priznanja Zlati možnar z dne 23. 1.
1990.

17. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 09001-2/99
Laško, dne 14. junija 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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3109. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine
Laško

Občinski svet občine Laško je na podlagi 9. in 12.
člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99) ter 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 34/95) na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine Laško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohra-

ni celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za
kulturne spomenike naslednje objekte:

1. župnijsko cerkev sv. Martina v Laškem,
2. župnišče v Laškem, Aškerčev trg 3,
3. podružnično cerkev sv. Kolomana v Lokavcu in
4. kamnito slopno znamenje v Panečah.

II. OPIS IN VALORIZACIJA

2. člen
1. Župnijska cerkev sv. Martina v Laškem stoji na trgu,

na severnem delu mesta. Cerkev je dobila svojo podobo v
različnih časovnih obdobjih in predstavlja primer t. i. “rašče-
ne“ arhitekture. Začetki stavbne zgodovine segajo še v pre-
dromansko dobo, medtem ko romanska osnova cerkve se-
ga v 1. polovico 13. stoletja. Romanska cerkev, ki je ohra-
njena v svojem jedru še danes, je obsegala pravokotno,
ravno krito ladjo in kor nad katerim se je dvigal zvonik. V
gotiki je bil cerkvi prizidan dolgi kor (prezbiterij) ter zvezda-
sto obokani stranski ladji. V 1. pol. 18. stol. sta bili cerkvi
prizidani kapeli. Prezidave je cerkev doživljala tudi v 19.
stol., leta 1935 –37 sta bila dozidana oratorij in današnja
zakristija. Os cerkve poudarja poznoromanski polkrožno za-
ključeni portal z gotsko profilacijo. Na severni steni so ohra-
njene sledi baročne arhitekturne poslikave. Zvonik oklepajo
vogalne lizene, na severni steni zvonika se je ohranilo poz-
nogotsko kolo. Prezbiterij obstopajo štirje oporniki s pulta-
stimi strešicami. Cerkev hrani bogato opremo; več rene-
sančnih nagrobnikov (župnika S. Grabschopfa – o. l. 1550,
P. Montagnane – o. l. 1576/79 ter družine Stich – 1578).
Veliki oltar je datiran o. l. 1760, stranska oltarja v glavni ladji
pa sta pripisana domačemu baročnemu kiparju Gregorju
Božiču, njegov je tudi kip Marije v “ zlatem oltarju“ v stranski
ladji (1666). Stranska oltarja v kapelah sta delo Mihaela
Pogačnika. V oltarjih so slike J. A. Straussa, Franca Ksaveri-
ja Nagerija in J. C. Vogla. Delo istega mojstra so tudi iluzioni-
stične freske v kapelah.

2. Župnišče v Laškem, ki leži v cerkvenem kompleksu,
severno ob župnijski cerkvi sv. Martina, ima tlorisno zasnovo
nepravilnega pravokotnika s štirimi nadstropnimi trakti, ki
oklepajo notranje dvorišče. Srednjo os zahodnega pročelja
poudarja polkrožni stolp s stožčasto streho. Zunanji fasadni
plašči so brez členitve, predirajo jih številne odprtine iz
različnih časovnih obdobij, vse od nanovo odkritih roman-
skih okenc v vzhodnem traktu, do velikih oken 19. stoletja v
zahodnem in delu južnega trakta. Notranje fasadne plašče
obtekajo arkadni hodniki iz prve pol. 19. stol. s kvadratasti-
mi slopi in segmentnimi loki. Župnišče vsebuje številne in
raznolike, umetnostnozgodovinske dragocene arhitekturne

sestavine in elemente. Nekaj jih je bilo odkritih in prezentira-
nih med prenovitvenimi posegi in na novo osvetljujejo pestro
gradbeno zgodovino stavbe. Kletni in pritlični prostori so v
celoti obokani z banjami, ki imajo grebenaste sosvodnice. V
nadstropju so poleg obokov še leseni, v nekaj prostorih
prezentirani stropovi. Številni so portali iz peščenjaka: šila-
stolični dokumentirajo obdobja gotike, polkrožni s posneti-
mi robovi pozne gotike, iz obdobja renesanse je zastopan
okrasno klesan rustificiran portal na severni fasadi ter več
tipičnih portalov s profiliranimi ravnimi prekladami, na katerih
so vklesane letnice, v notranjščini stavbe. V vzhodnem trak-
tu sta prezentirani dve gotski okenski sediliji. Pestri so pre-
zentirani ostanki fasadnih in notranjih poslikav. Najstarejši
pripadajo romanskim okencem in sicer v obliki slikanega
križa in iniciale, ki zaznamujeta ostenji okenc na južni strani
trakta. Iz obdobja srednjega veka je fragmentarno ohranje-
nih več figuralnih fresk, ki so bile najdene na fasadah in v
notranjih prostorih. Najceloviteje je ohranjena poslikava v
severozahodnem vogalnem prostoru, ki ga nekateri zgodo-
vinarji povezujejo s templarsko kapiteljsko dvorano. Časov-
no nedoločljiv a zanimiv je slikan “grb“ z motivom lilije v
notranjščini zahodnega trakta. Župnišče se v virih prvič ome-
nja šele 1570, ko je na njem vršil obširna gradbena dela
tedanji župnik Polidor de Montagnana, vendar je jedro stav-
be, – današnji vzhodni trakt, zgrajeno sočasno s cerkvijo že
v 13. stoletju. V srednjem veku je župnišče že imelo štiri-
traktno zasnovo, kasnejše adaptacije v 17., 18. in 19. sto-
letju pa so njegovo podobo dopolnile in zaokrožile. Župniš-
če je imelo na severni strani parkovno urejeno vrtno parcelo,
ki je danes delno ohranjena. Župnišče, ki predstavlja eno
ključnih arhitektur zavarovanega cerkvenega kompleksa, ima
pomembno umetnostnozgodovinsko vrednost, ne le zaradi
številnih pomembnih arhitekturnih sestavin, temveč tudi za-
to, ker gre za edini profani objekt iz obdobja romantike pri
nas. Uvrščamo jo med kulturne spomenike.

3. Podružnična cerkev sv. Kolomana v Lokavcu stoji na
strmem griču in je pravilno orientirana. Sestavljajo jo pravo-
kotna ladja, ožji, enako visok triosminsko zaključen prezbi-
terij in prizmatičen zvonik na severu. Fasada je enostavna,
portal pokončen in polkrožno zaključen, ob robovih so vid-
ne sledi rdeče bordure. Stavbni vogali so bili barvno bordira-
ni. Na južni steni prezbiterija je ostanek freske sv. Krištofa iz
1. pol. 16. stoletja. Zvonik ima v opečni barvi poslikane
vogale konkavno – konveksnih oblik. Ladja ima raven strop,
prezbiterij je rebrasto obokan, zakristijo pokriva banja s sos-
vodnicami. Oltarji so bili izdelani v 18. stoletju. Cerkev je v
osnovi poznogotska stavba iz začetka 16. stoletja. V prvi
tretjini 19. stol. so ji prizidali zvonik, leta 1860 pa odstranili
vežo.

4. Kamnito slopno znamenje v Panečah stoji v nepo-
sredni bližini domačije Kajtnatovih, Paneče 22, ob cesti, ki
vodi skozi vas Paneče. Domnevno baročno znamenje pra-
vokotne oblike z nekoliko poudarjenim delilnim zidcem. V
zgornjem delu pod strešico so vidne štiri pravokotne odprti-
ne, v spodnjem pa polkrožno zaključena niša. Znamenje je
sodeč po ostanku lesenega okvirja in kosih škrilja prekrivala
piramidasta, s škriljem krita strešica.

III. LEGA IN OBSEG SPOMENIKOV

3. člen
1. Župnijska cerkev sv. Martina v Laškem, stoji na

Aškerčevem trgu, na severnem delu mesta.
Spomenik leži na parcelni št.: 142/1, z. k. vl. št. 80
k.o. LAŠKO
Lastnik: Rimokatoliško župnijstvo Laško.
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2. Župnišče v Laškem, Aškerčev trg 3, leži v cerkve-
nem kompleksu, severno ob župnijski cerkvi sv. Martina v
Laškem.

Spomenik leži na parcelni št.: 142/1, z. k. vl. št. 80.
k.o. LAŠKO
Lastnik: Rimokatoliško župnijstvo Laško.
3. Podružnična cerkev sv. Kolomana v Lokavcu stoji na

strmem griču v vasi Lokavec in je pravilno orientirana.
Spomenik leži na parcelni št.: 18, z. k. vl. št. 77.
k.o. LOKAVEC
Lastnik: Rimokatoliško župnijstvo Lože, Rimske To-

plice.
4. Kamnito slopno znamenje v Panečah stoji v nepo-

sredni bližini domačije Kajtnatovih v Panečah 22, ob cesti,
ki vodi skozi vas Paneče.

Spomenik leži na parcelni št.: 140, z. k. vl. št. 98.
k.o. PANEČE
Lastnik: Kajtna Milan in Kajtna Marija (vsak do 1/2),

Paneče 22, Jurklošter.

IV. VARSTVENI REŽIM IN RAZVOJNE USMERITVE

4. člen
Župnijska cerkev sv. Martina v Laškem
Za spomenik, cerkev sv. Martina v Laškem (cerkev z

opremo in neposredno okolico) velja varstveni režim I. stop-
nje, ki določa ohranjenje in varovanje spomenika v njegovi
izvirnosti, historični pričevalnosti in neokrnjenosti. Kakršen-
koli poseg je možen le na osnovi konservatorskega progra-
ma za celovito prezentacijo spomenika, ki ga pripravi pristoj-
na služba za varstvo kulturne dediščine.

Župnišče ob župni cerkvi sv. Martina v Laškem
Za stavbo in ostanek vrtne parcele velja varstveni režim

II. stopnje, ki določa varovanje njene celovitosti, izvirnosti,
historične pričevalnosti in likovno-arhitekturne vrednosti. Po-
segi so možni le s sodelovanjem spomeniškovarstvene
službe.

Na stavbi že vrsto let poteka, na osnovi konservator-
skega programa, celovita prenova. Ostanek vrtne parcele
na severu ter zemljišča na zahodu bo potrebo obravnavati
kot nedeljivi sestavni del stavbe in celotnega cerkvenega
kompleksa.

Podružnična cerkev sv. Kolomana v Lokavcu
Za spomenik velja varstveni režim I. stopnje, ki določa

ohranjanje in varovanje spomenika v njegovi izvirnosti, histo-
rični pričevalnosti in neokrnjenosti. Kakršenkoli poseg je
možen le na osnovi konservatorskega programa za celovito
prezentacijo spomenika, ki ga pripravi pristojna služba za
varstvo kulturne dediščine.

Kamnito slopno znamenje v Panečah
Za spomenik velja varstveni režim II. stopnje, ki določa

ohranjenje in varovanje spomenika v njegovi izvirnosti, histo-
rični pričevalnosti in neokrnjenosti. Kakršenkoli poseg je
možen le na osnovi strokovnih ozhodišč, ki jih pripravi pri-
stojna služba za varstvo kulturne dediščine.

V. NADZOR

5. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov oprav-

lja javni zavod za varstvo dediščine.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat

za področje kulturne dediščine.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

7. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe za-

kona o varstvu kulturne dediščine in zakon o prekrških.

VII. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Razglasitev kulturnih spomenikov po tem odloku se

vpiše v zemljiško knjigo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 66 –1/99
Laško, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih na območju
Občine Laško

Na podlagi 25. in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 44/97) ter na podlagi 23. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Laško na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih na območju
Občine Laško

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih pogojev na območju Občine Laško (Uradni list
SRS, št. 35/87 in Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90,
3/98 in 38/99).

2. člen
V odloku se v 10. členu doda 11. točka, ki se glasi:
“Objekti na območjih, ogroženih zaradi posledic narav-

nih nesreč ali podzemnega izkoriščanja naravnih dobrin, se
izjemoma lahko nadomestijo na najboljših kmetijskih zem-
ljiščih, če ni možnosti za lokacijo takega objekta na manj-
vrednih kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih“.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-2/99-3-4
Laško, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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TREBNJE

3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trebnje

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi
z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje ob-
močij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila
(Uradni list SRS, št. 19/86), 3. in 25. člena zakona o pre-
krških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90)
ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95 in 80/98) je občinski svet na 5. redni seji dne
20. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje

1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98) se drugi odstavek
3. člena spremeni tako, da se glasi:

“Za površine iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka
se upošteva samo 30% površine, razen v primerih, ko ta
poslovna površina predstavlja edino oziroma osnovno povr-
šino zavezanca za opravljanje dejavnosti.”

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

nem listu RS, uporabljati pa se začne za odmero nadomesti-
la za leto 1999.

Št. 423-06-3/98
Trebnje, dne 20. julija 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju javnega podjetja “Komunala
Trebnje”

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), določb zakona o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 57/94,14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 79. člena zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), je
Občinski svet občine Trebnje na 5. redni seji dne 20. 7.
1999 sprejel

O D L O K
 o spremembah in dopolnitvah odloka

o organiziranju javnega podjetja
“Komunala Trebnje”

1. člen
V odloku o organiziranju javnega podjetja “Komunala

Trebnje” (Uradni list RS, št. 18/94) se drugi člen spremeni
tako, da se glasi: “Ustanovitelj javnega podjetja je Občina
Trebnje”.

2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem javnega podjet-

ja naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– potrdi statut in statusne spremembe javnega pod-

jetja,
– imenuje nadzorni svet in zagotavlja nadzor nad po-

slovanjem javnega podjetja,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni

račun javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– daje soglasje k letnemu planu dela podjetja,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena

ali presegajo določen znesek,
– odloča o cenah komunalnih storitev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Javno podjetje ima šestčlanski nadzorni svet, ki ga

imenuje ustanovitelj. Število predstavnikov delavcev v nad-
zornem svetu se določi s statutom družbe, vendar ne more
biti manjše od ene tretjine članov nadzornega sveta v družbi.

Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta
izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino
družbe in ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani.

Ustanovitelj po potrebi imenuje strokovne komisije, ki
sodelujejo pri delu nadzornega sveta”.

4. člen
V 13. členu odloka se besedilo “nadzorni odbor” nado-

mesti z besedilom “nadzorni svet”.

5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi: ”V razmerju do

javnega podjetja zastopa občino župan”.

6. člen
V 18. členu se besedilo “nadzorni odbor” nadomesti z

“nadzorni svet”.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 300-02-1/99
Trebnje, dne 20. julija 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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ZAVRČ

3113. Statut Občine Zavrč

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 Zavrč na 4. redni
seji dne 25. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Zavrč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Zavrč je samoupravna lokalna skupnost usta-

novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Belski
vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Kore-
njak, Pestike, Turški vrh in Zavrč.

Sedež občine je v Zavrču, Zavrč 11.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

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

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

2. člen
Občina Zavrč (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru

ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglas-
ju nanjo prenesene z zakonom.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebiva-

lišče, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih za-
dev 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.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

5. člen
Občina Zavrč ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih

oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike s premerom

3,5 cm. Ob zgornjem robu je besedilo Občina Zavrč, ob
spodnjem pa Zavrč. V notranjosti kroga je simbol, ki ga
predstavlja veja vinske trte z dvema listoma in grozdom.
Pečati so označeni s številkami od 1 do 3, pri čemer pomeni
številka 1- župan in občinski svet, številka 2 – občinska
uprava, številka 3 – nadzorni odbor.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

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

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

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– 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.
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5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in

delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

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

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

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

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdrav-
stvenim zavodom,

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

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

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

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

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejav-

nost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

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

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-
nih in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina, na podlagi pisne zahteve, od upravljalcev zbirk po-
datke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepre-
mičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in
premoženje oziroma del premoženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
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Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

10. člen
 Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

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

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine v Uradnem listu Republike Slo-
venije, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev
javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpo-
gledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odloča-
nje 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 zasebnopravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

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

2. Občinski svet

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

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

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

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

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

14. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
 – sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

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

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugo-
tavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcio-
narja,

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

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,

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

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
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 ne-
združljivosti 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,
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– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.

16. člen
 Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
 Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkci-

jo 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 vodjo notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

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

župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati
na dnevni red predlagane točke, predlagani dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

18. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

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

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

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

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področ-
ja dela.

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

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

21. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

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

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

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

– če odstopi.
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 s četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
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Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

23. člen
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima 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
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.

24. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodar-

ske javne službe,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, obrt, turizem, go-

stinstvo in trgovino,
– odbor za finančne zadeve in premoženje,
– odbor negospodarstvo in javne službe družbenih de-

javnosti,
– odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje,
– komisija za statutarno pravne zadeve,
– komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega in-

ventarja, obveznosti, terjatev in  stanja denarnih sredstev,
 – občinska volilna komisija,
 – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Odbori štejejo tri 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.

25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njego-
ve pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa pro-
računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.

27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

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

3. Župan

28. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

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

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine v so-
glasju z občinskim svetom

– 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 raz-
merja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika
občine za te naloge,

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

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– župan lahko za zastopanje občine pooblasti odvetni-
ka ali delavca občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
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30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

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

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

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

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se določi, da bo podžupan v primeru pred-
časnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo žu-
pana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju
mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega
župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravi-
ce glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja

podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

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

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

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

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
 Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s 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.
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Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, 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.

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

ra imenuje in razrešuje občinski svet izmed občanov.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stop-

njo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovod-
skega ali pravnega področja.

Kandidate za člane nadzornega odbora občine predla-
ga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve 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.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, pred-
loga proračuna, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim
nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko

nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom
seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema
predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nad-
zorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 dneh. Dokončno
poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občin-
skemu 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 15
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo
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 po-
ročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

42. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi 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.

43. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.
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Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega od-
bora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij upo-
rabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojans-
tvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih
oseb.

44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
 47. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 49. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

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

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti 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 strokov-
no izobrazbo.

52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

53. člen
O izločitvi predstojnika organa skupne občinske upra-

ve ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki
v primeru izločitve predstojnika organa skupne 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. Drugi organi občine

54. 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.

55. 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. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

56. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odlo-

čanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.

1. Zbor občanov

57. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,
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– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

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

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja cest, energetskih objektov, odlagališč od-
padkov 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.

58. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

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

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
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.

59. 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, najmanj 8 dni prej.

60. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 5 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je
zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi 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

61. 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.

62. 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
volivcev 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.

63. 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.

64. 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 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 volivcev za vložitev zahteve za raz-
pis 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.



Stran 8432 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije

65. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

66. 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, bese-
dilo 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.

67. 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.

68. 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

69. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

70. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

71. 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.

72. 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.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

73. 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.

74. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
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75. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

76. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih po-

vršin,
– 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.

77. 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.

78. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

79. 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.

80. 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.

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

so po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

82. 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 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.

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

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

84. 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.

85. 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.

86. 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.

87. 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.
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).

88. 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.

89. 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,



Stran 8434 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije

– 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,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– druge pristojbine,
– 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.

90. 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.

91. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-

vani odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih prora-
čuna, investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih na-
menih.

92. 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.

 93. 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.

 94. 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.

95. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

96. 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.

97. 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 odstotka
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.

98. 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.
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99. 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 predvide-

ni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni
račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta za pre-
teklo leto.

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

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

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

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča svet na predlog župana. Svet na

predlog župana odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovi-
teljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

102. 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.

103. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, po predhodnem soglasju sveta občine.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

104. 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.

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

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta. Statut se sprejme po enakem postopku, kot
je predpisan za sprejem odloka.

106. 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.

 107. 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.

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

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

 109. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 110. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

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

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

 112. 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.

 113. 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.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

114. 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.

115. 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.



Stran 8436 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije

116. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 117. 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.

 118. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega

sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpi-
sov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi
oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državne-
mu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

119. 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.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

120. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Zavrč.

121. člen
 Z dnem, ko začne veljati ta statut Občine Zavrč, pre-

neha veljati statut Občine Zavrč, objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 25/95.

122. člen
Ta statut začne veljati petnajst dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 063-8/99-1
Zavrč, dne 25. marca 1999.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ZREČE

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen
1993 in 1994 in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno
obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče
– dopolnjen 1998

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Zreče na podlagi
16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99)
na seji dne 5. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen
1993 in 1994 in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno

obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče
– dopolnjen 1998

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993 in 1994
(Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 29/98) – v
nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 / dopolnjen v letu 1994 (Uradni list SRS, št.
23/87 in Uradni list RS, št. 29/98) – v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni plan – za območje Občine Zreče, ki je bila
ustanovljena 1. 1. 1995 na podlagi zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94
in 69/94).

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana in srednjeročnega plana za območje Občine
Zreče se nanašajo na:

– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru,
– zasnove namenske rabe prostora,
– urbanistično zasnovo naselja Zreče – programske

usmeritve,
– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dol-

goročnega plana,
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dol-

goročnega plana,
– dokumentacijo k planu.

2. člen
Besedilo dolgoročnega plana se v poglavjih točke 6.4.

Prostorski razvoj, v podtočkah: 6.4.1. Prostorski in ekološki
okviri, 6.4.2. Usmeritve za razvoj dejavnosti, 6.4.3. Zasno-
va razvoja dejavnosti v prostoru, 6.4.4. Obvezna izhodišča
za pripravo prostorskih sestavin srednjeročnih planov, 6.4.5.
Opredelitev za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana in 6.4.6. Urbanistične in krajinske zasnove na-
selij, v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

6.4. Prostorski razvoj
6.4.1. Prostorski in ekološki okviri
Območje občine predstavlja prostor, ki ga pokrivajo

katastrske občine:

(0762) Brezje pri Oplotnici (del) 147ha 80a 00m2 *
(1099) Gorenje pri Zrečah 571ha 00a 87m2

(1091) Hudinja (del)  563ha 40a 00m2 *



Uradni list Republike Slovenije Št. 64 / 10. 8. 1999 / Stran 8437

(1102) Križevec 278ha 34a 75m2

(1098) Loška gora 510ha 05a 79m2

(1088) Padeški vrh 967ha 88a 40m2

(1104) Preloge (del) 541ha 50a 00m2 *
(1101) Radana vas 154ha 31a 99m2

(1089) Resnik 647ha 69a 25m2

(1090) Skomarje (del) 779ha 91a 81m2 *
(1103) Stranice 792ha 51a 42m2

(1105) Škalce (del) 151ha 40a 00m2 *
(1100) Zreče 603ha 18a 44m2

* Opomba: katastrske občine ležijo v različnih občinah; podatki o
površini dela katastrske občine, ki je v sklopu politične meje Občine
Zreče, so določeni grafično na osnovi PKN5 iz kartografske dokumentaci-
je – osnovna raba zemljišč.

Po podatkih GURS, OE Celje, izpostava Slovenske
Konjice je velikost vseh trinajstih katastrskih občin oziroma
njihovih delov na območju Občine Zreče 6.709ha 02a 72m2

oziroma 67,09km2. Po izmerah – računalniška obdelava
skeniranih PKN5 – pa je izmerjena velikost Občine Zreče
66,96km2 (6.695,2388ha). Razliko (13,7884ha, ki pred-
stavlja 0,2% od celotne površine občine) gre pripisati tlorisni
projekciji izmerjenih površin na PKN5, podatki iz katastra pa
upoštevajo dejansko reliefno stanje površin.

Za pretežni del površin občine je značilna precejšnja
reliefna razgibanost in izjemno visoka gozdnatost. V ravnin-
skih in delno gričevnatih območjih pa so pomembni poten-
ciali kakovostne kmetijske zemlje.

Največ ravninskega sveta je na jugovzhodnem delu
občine, kjer se prodna ravnica ob Dravinji razširi. Gričevnati
svet se razprostira na severovzhodnem delu občine, večino
občinskega teritorija pa predstavlja južno pobočje Pohorja
ter zahodno pobočje Konjiške gore in zadnjih odrastkov
Karavank v Mali gori.

Razgibano površje občine z obsežnimi gozdovi z rela-
tivno ugodnimi geološkimi pogoji daje prostoru pomembno
ekološko kakovost z zdravo mikroklimo, pejsažno pestrostjo
in sončno lego.

Po izmeri rabe površin v letu 1998 je gozdnih površin
4.317 ha ali 64%, kmetijske zemlje 2.187ha ali 33%, zazi-
danih in drugih neplodnih površin je 192 ha ali 3%.

Zaradi specifičnih potreb industrije, blokovne gradnje,
nekaterih infrastrukturnih objektov po zemljiščih manjših na-
klonov, so le-ti grajeni tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih
in ponekod v nasprotju s potrebami po varstvu okolja in
dobrin splošnega pomena. Zato je pomembno, da se na-
daljnja rast mesta Zreče in drugih naselij usmeri skladno z
načeli varovanja in smotrne rabe dobrin splošnega pomena.
Pri usmerjanju razvoja naselij je poleg zavarovanih najboljših
kmetijskih zemljišč potrebno upoštevati tudi druga dobra
kmetijska zemljišča, trajno varovalne gozdove ter gozdove s
posebnim pomenom, varstvene režime in naravno kulturno
dediščino, pogoje in omejitve varovanja vodnih režimov,
ukrepe za preprečevanje vseh vrst onesnaževanja podtalja
in vod, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom, varstvo
vidnih krajinskih kvalitet ter potrebe in omejitve za obrambo
in zaščito.

6.4.2. Usmeritve za razvoj dejavnosti
Urejanje prostora je v smislu zakonodaje s področja

urejanja prostora varovanje dobrin splošnega pomena in
skrb za njihovo rabo, usmerjanje razvoja dejavnosti v prosto-
ru in njihova prostorska organizacija ter določanje namen-
ske rabe prostora tako, da je usklajena s prostorskimi mož-
nostmi in družbenimi potrebami.

Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in urejanje
prostora v celotnem območju občine je določeno s pro-

storskimi sestavinami teh sprememb in dopolnitev planskih
aktov Občine Zreče. Za mesto Zreče so usmeritve za razvoj
programsko opredeljene z urbanističnimi zasnovami uredi-
tvenega območja naselja Zreče.

Prostorski razvoj občine bo še naprej slonel na zasno-
vah, ki bodo zagotavljale vsem območjem občine čimbolj
enakovredne pogoje razvoja. Za zadovoljevanje skupnih po-
treb vseh naselij je potrebno iskati optimalne povezave na-
selij z različnimi funkcijami, racionalno organizacijo dejavno-
sti v prostoru in kar najboljšo prostorsko izrabo.

Prihodnja poselitev bo potekala usmerjeno na osnovi
oblikovanja ustreznejšega omrežja naselij, optimiranega pro-
cesa deagrarizacije ter ukrepov za upočasnitev trenda de-
populacije. Rezultati usmerjanja poselitve bodo vidni v fizič-
nih prostorskih strukturah naselij in omrežju naselij, v social-
no-ekonomskih dejavnikih ter v stopnji usklajenosti družbe-
nega razvoja. Poselitev bo usmerjena pretežno v ureditvena
območja naselij, intenzivnejša pa v območjih urejanja z urba-
nističnimi zasnovami.

V letu 1998 šteje občina 6296 prebivalcev v dvajsetih
naseljih oziroma šestih krajevnih skupnostih. Poseljenost
občine je nizka (povprečna gostota je 1 prebivalec na
hektar). Razmestitev prebivalstva je takšna, da je še zago-
tovljeno ohranjanje kulturne krajine in intenzivnost izrabe
prirodnih potencialov. Na pretežnem delu podeželja naj bi
ohranjali obstoječe število prebivalstva, enakomerno po-
razdeljeno, s čimer se ne bi spreminjal pokrajinski vzorec
in bi bile izkoriščene naravne prednosti podeželja. Del
naravnega prirastka se naj bi selil v občinsko središče
Zreče, ki predstavlja jedro urbanizacije z lastno ekonom-
sko osnovo ter se bo krepilo hitreje kot ostala naselja, ki
bodo imela umirjeno rast.

Zaradi racionalnosti pri opremljanju prostora, promet-
nih ureditev, nemotenega dolgoročnega prostorskega raz-
voja in za zmanjšanje negativnih vplivov na naravno in bival-
no okolje, bo razvoj industrije prednostno usmerjen v obsto-
ječa proizvodna območja. Razvoj drobnega gospodarstva z
manjšim številom zaposlenih, bo usmerjen tudi v ostala raz-
vojno pomembnejša naselja občine, ker tehnološki razvoj
vse bolj omogoča kombiniranje proizvodne in bivalne funkci-
je. Zaradi tega bo lahko v določeni meri razbremenjena
koncentracija proizvodnih dejavnosti v obstoječih območjih.

Specifična je razvojna perspektiva hribovskih predelov,
kjer razvoj ni odvisen le od kmetijstva oziroma turizma. Tudi v
teh predelih je lahko organizirana decentralizirana proizvod-
nja v manjših obsegih ob dograjevanju osnovne infrastruk-
turne opremljenosti.

Infrastrukturna omrežja se bodo povezovala med seboj
v čedalje obsežnejše sisteme, kar bo terjalo usklajeno načr-
tovanje, svojstvene gradbene režime in razmestitev v pokra-
jini. Razvoj infrastrukturnih sistemov bo usmerjan tako, da
bodo sistemi učinkoviti, zmogljivi in varni ter da bo zagotov-
ljeno enakovredno zadovoljevanje potreb vseh uporabnikov
in zmanjšanje nezaželenih vplivov na okolje.

Lega v bližini regionalne ceste Maribor-Celje ter soraz-
merna bližina avtoceste Maribor – Ljubljana omogoča zraš-
čanje s pripadajočim prostorom v širšo regijo, kar bo še
pospeševalo celoviti razvoj Občine Zreče. Prihodnji razvoj
prometa naj bi potekal ob zmanjševanju transportnih stroš-
kov, energetskega varčevanja, in ob zagotavljanju varnosti in
hitrosti.

Na prostorski razvoj občine bo predvidoma močno vpli-
val razvoj telekomunikacij (telefonsko omrežje z vključeva-
njem v mednarodne informacijske sisteme, RTV, kanalska
radio in video difuzija).

Načrtovanje in graditev komunalnega in energetskega
omrežja bo potekala postopno v skladu s potrebami in cilji
razvoja poselitve ob upoštevanju dejanskih možnosti.
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Območja kmetijskih zemljišč, gozdov, vodnih rezerva-
tov in vodnih površin, območja rudnih nahajališč ter območ-
ja naravne in kulturne dediščine, ki so pomembna za dolgo-
ročni razvoj, so posebej opredeljena v dolgoročnem planu
ter so pod posebnim varstvom in oskrbo za njihovo smotrno
rabo pod pogoji, kot to določa zakon.

6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru
6.4.3.1. Zasnova organizacije dejavnosti
6.4.3.1.1. Omrežje naselij
Prostorski vzorec poselitve je zasnovan tako, da bosta

vključena naravno in ustvarjeno izročilo, dopolnjena z novimi
oblikami in funkcijami, ki bodo zagotavljale višjo in kvalitet-
nejšo življenjsko raven vsem prebivalcem v občini.

Hierarhija omrežja naselij bo z vidika funkcij oskrbe,
storitev in družbenih dejavnosti naslednja:

– sedeži KS: Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Resnik,
Skomarje, Stranice in Zreče;

– lokalno središče: Stranice;
– naselje s posebnimi funkcijami naselja z značilnimi

turističnimi in zdraviliškimi dejavnostmi:
Rogla;
– središča občinskega pomena: Zreče, ki ima dodano

posebno funkcijo kot:
– naselje s posebnimi funkcijami naselja z značilnimi

turističnimi ali zdraviliškimi dejavnostmi.
Z ustrezno oskrbno opremljenostjo centrov krajevnih

skupnosti in primernim razvojem centralnih dejavnosti v lo-
kalnem središču Stranice ter v občinskem središču Zreče
bodo zagotovljene možnosti za lokalno oskrbo. Na Rogli, ki
je že opredeljena kot klimatsko naravno zdravilišče, so s
sprejetimi občinskimi akti že opredeljene možnosti za razvoj
teh funkcij. V Zrečah pa je potrebno opredeliti vse možnosti
za razvoj in krepitev dodatne funkcije naselja: značilne turi-
stične in zdraviliške dejavnosti.

Naselje – mesto Zreče je z ustanovitvijo nove Občine
Zreče postalo občinsko središče, na katerega gravitira ce-
lotno funkcijsko območje občine, ki ga sestavlja 27 naselij.

Glede na število prebivalcev so omrežja razporejena:
– skupina razloženih naselij, ki ne presegajo 200 pre-

bivalcev: Boharina, Bukovlje, Čretvež, Gornja vas, Gračič,
Koroška vas, Lipa, Loška gora, Mala gora, Osredek, Padeš-
ki vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Spodnje Stranice, Za-
bork,

– skupina naselij (s prepoznavnim jedrom naselja), ki
ne presegajo 200 prebivalcev: Bezovje nad Zrečami, Čre-
šnova, Gorenje, Resnik (z Roglo), Radana vas, Zlakova,

– skupina naselij, ki so agrarno bivalna in pretežno
bivalna z mešanim gospodarstvom, ki ne presegajo 500
prebivalcev: razloženo naselje Križevec in Dobrovlje;

– lokalno središče, ki ne presega 1500 prebivalcev:
Stranice

– središče občinskega pomena, ki ne presega 5000
prebivalcev: Zreče.

6.4.3.1.2. Razporeditev stanovanj
Stanovanjska gradnja v prostoru občine bo usmerjena

v novogradnjo stanovanj obenem pa bo potekala predvsem
v smislu izboljševanja obstoječega stavbnega fonda (nado-
mestna gradnja, dozidave, rekonstrukcije). Razmerje med
objekti več družinske in enodružinske gradnje bo v občin-
skem središču Zreče v prid več družinski gradnji (ocena
60%: 40%), v preostalih ureditvenih območjih pa bo prevla-
dovala enodružinska gradnja. Razmestitev stanovanj v pro-
storu pa mora upoštevati razpoložljiv – opredeljen prostor za
gradnjo ter možnosti za smotrno komunalno opremljanje za
gradnjo v za to opredeljenih območjih.

Gradnja in obnova stanovanjskega fonda bo v Občini
Zreče usmerjena predvsem v opredeljena ureditvena ob-
močja naselij Zreče, Stranice, Skomarje, Dobrava, Bezovje,
Bukovlje, Črešnova, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Zlakova
in Radana vas. V manjšem obsegu bo predvidena individual-
na stanovanjska gradnja še vedno potekala izven ureditvenih
območij naselij (razpršena gradnja), saj predstavlja način
reševanja stanovanjske problematike, kar pa bo potrebno z
vidika smotrnejše komunalne in druge oskrbe, omejiti na
najnižji, še sprejemljiv obseg.

6.4.3.1.3. Razporeditev družbenih, oskrbnih in stori-
tvenih dejavnosti

Gradnja objektov za družbene, oskrbne in storitvene
dejavnosti bo potekala skladno z zastavljenim modelom
omrežja naselij oziroma z vzorcem poselitve, iz katerega
izhaja program opremljenosti posameznega naselja s temi
dejavnostmi, glede na njegovo hierarhično vlogo v omrežju
naselij.

Razvrstitev naselij v omrežju centralnih naselij z vidika
funkcije oskrbe, storitev in družbenih dejavnosti:

a) sedeži KS: Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Resnik,
Skomarje, Stranice in Zreče;

b) lokalno središča: Stranice;
c) središče občinskega pomena: Zreče
d) naselje s posebnimi funkcijami naselja z značilnimi

turističnimi ali zdraviliškimi dejavnostmi: Zreče in Rogla;
vse: obvezno izhodišče prostorskih sestavin občinske-

ga plana.
a) Sedeži Krajevnih skupnosti:
Vsa naselja, kjer so sedeži KS, naj bi bila načeloma

uvrščena med oskrbna središča in tako imela minimalni nivo
opremljenosti takih središč. V nekaterih naseljih, ki so sede-
ži KS, so že prisotni nekateri elementi te opremljenosti.
Zaradi majhnega števila prebivalcev, majhnosti vplivnega
območja in bližine naselij višjega ranga, bi bilo nesmotrno
razvijati vse elemente opremljenosti, ki se načeloma predvi-
devajo za centre, pač pa le nekatere od njih – po potrebi in v
smislu delitve funkcij.

b) Lokalno središče Stranice:
Nivo opremljenosti lokalnega središča je načeloma na-

slednji:otroški vrtec (po potrebi), osnovna šola (po potrebi),
trgovina osnovne preskrbe, trgovina s kmetijskimi pripo-
močki in repromaterialom, odkupna postaja za kmetijske
pridelke (po potrebi), nekatere storitvene obrti, dvorana za
kulturne in druge namene s prostori za KS (po potrebi),
športno igrišče, gasilski dom. Ukrepi za razvijanje nivoja
opremljenosti usmerjeni predvsem v izboljšanje kvalitete sto-
ritev.

c) Središče občinskega pomena Zreče:
Občinsko središče Zreče s svojimi storitvenimi in oskr-

bovalnimi dejavnostmi oskrbujejo gravitacijsko zaledje celot-
ne občine. Opremljenost občinskega središča vsebuje vse
elemente opremljenosti pomembnejših lokalnih središč
(otroški vrtec, popolna osnovna šola, zdravstvena postaja
(zdravnik, zobozdravnik), trgovine osnovne preskrbe, trgovi-
na s kmetijskimi pripomočki in repromaterialom, odkupna
postaja za kmetijske pridelke, servis za poljedelske stroje,
storitvene obrti, kulturni dom s knjižnico, dvorano in klubi,
športna igrišča, telovadnica, kopališče, gasilci, pošta, enota
banke, gostišče s sobami.), dopolnjene z: več specializira-
nimi trgovinami na drobno, veleblagovnico, usmerjenim šols-
tvom z eno specializacijo, muzejem, galerijo, zdravstvenim
zavodom, sejmiščem, banko, zavarovalnico, turistično agen-
cijo, specialnimi obrtmi, tehničnimi servisi, hotelom.

d) Naselji s posebnimi funkcijami naselja z značilnimi
turističnimi ali zdraviliškimi dejavnostmi Zreče in Rogla:
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Zreče imajo poleg osnovne funkcije občinskega sre-
dišča še posebno funkcijo naselja z značilnimi turističnimi ali
zdraviliškimi dejavnostmi, kar se odraža v dopolnjevanju de-
javnosti turistično – zdraviliško – rekreacijskega pomena.

Klimatsko turistični center Rogla ima funkcijo naselja z
značilnimi zdraviliško turističnimi dejavnostmi, kar se odraža
v opredeljenem dograjevanju sedanjih objektov in površin
tega centra skladno s sprejetimi razvojnimi načrti (povezave
obstoječih smučarskih naprav z izgradnjo novih vlečnic in
sedežnic, na območju smučišč izvedba naprav za poletno
ponudbo, ureditev kolesarske steze, ureditev golf igrišča,
izgradnja novih objektov /golf hotela, Pohorske vasi, hotela
za mladinski turizem, manjšega sakralnega objekta/, dogra-
ditev prometne infrastrukture z bencinskim servisom ter ga-
ražno hišo).

6.4.3.1.4. Razporeditev proizvodnih dejavnosti
6.4.3.1.4.1. Industrija
Družbeno uveljavljeno varstvo kmetijskih zemljišč in

varstvo okolja nasploh ter zahteva po racionalni rabi površin
postavljajo spremenjena in poostrena izhodišča ter pogoje
tudi za razmeščanje in nadaljnjo izgradnjo industrijskih ob-
jektov, skladišč in servisov pri tem pa je potrebno upoštevati
cilje varstva in izboljšanja delovnega okolja.

Glede na funkcije naselij z vidika proizvodnih dejavno-
sti so Zreče opredeljene kot pomembnejše industrijsko sre-
dišče z najmanj dvema industrijskima skupinama, v katerih
je skupno največ 10.000 zaposlenih.

Razmestitev proizvodnih dejavnosti sloni na že obstoje-
čih in načrtovanih lokacijah za proizvodne dejavnosti in ter
na opredelitvi funkcije naselja Zreče v omrežju naselij z
vidika proizvodnih dejavnosti. Vse površine za proizvodne
dejavnosti so znotraj 2. območij kmetijskih zemljišč, razen
površin za širitev industrijske cone Unior II.

Distribucija površin za proizvodne dejavnosti po na-
seljih:

Za naselje Zreče je značilna večja koncentracija proi-
zvodnih dejavnosti na severovzhodnem robu Zreč (Unior,
Comet oziroma območja P1,P2 in P3), ki pa imajo omejene
možnosti širjenja razen proti severozahodu (Comet – P5). V
smeri proti Radani vasi je oblikovano sodobno zasnovano
industrijsko območje (Unior II – P4). Razdelitev površin na
1. In 2. območje kmetijskih zemljišč je približno za polovico
zmanjšala obseg te industrijske cone in tako onemogočila
smotrno izkoristiti že zgrajeno infrastrukturo v industrijski
coni in realizirati sprejet zazidalni načrt. Glede pomanjkanja
površin za širitev proizvodnih dejavnosti v Zrečah je predla-
gan izvzem površine za IC Unior (P7) iz varovanja (najboljša
kmetijska zemljišča – I. območje kmetijskih zemljišč).

Lokacije za proizvodne dejavnosti v ureditvenem ob-
močju Zreč:

Zap. št. Območje urejanja Celotno Nepozidane Opombe Št. doku-
območja območje površine posebni menta

v ha v ha pogoji

P1 COMET 3,87 –
P2 Unior I – levi

breg Dravinje 1,56 –
P3 UNIOR I 5,41 –
(P4 UNIOR –

deponija 0,56 0,56)
P5 UNIOR II 6,37 –
P6 COMET–

2. faza 0,80 0,80
P7 Unior II –

sever 1,44 1,44
P8 UNIOR II–

2. faza 2,60 2,60 RCC 355/77
Območje Zreč 22,05 4,84

Lokacije za proizvodne dejavnosti izven Zreč:
Za druga ureditvena območja v občini je skupna značil-

nost ta, da zaradi omejitev, ki so posledica varovanja najbolj-
ših kmetijskih zemljišč (1. območij kmetijskih zemljišč), ni
prostora za razmestitev proizvodnih dejavnosti v smislu več-
jih proizvodnih obratov. Alternativa temu so manjše obrtno –
proizvodne delavnice.

6.4.3.1.4.2. Drobno gospodarstvo – obrtno proizvod-
ne dejavnosti

Z ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj drobnega
gospodarstva bodo povečane možnosti razvoja v posamez-
nih manjših krajih. Zato je potrebno opredeliti več manjših
območij za obrtno proizvodne dejavnosti. Razmestitev ob-
močij v prostoru mora upoštevati izključitev morebitnih ne-
gativnih vplivov na okolje.

Lokacije za obrtno proizvodne dejavnosti:

Zap. št. Območje urejanja Celotno Nepozidane Opombe Št. doku-
območja območje površine posebni menta

v ha v ha pogoji

O1 Zreče – Železniška
postaja 0,69 0,30

O2 Zreče – Kovaška
cesta 0,85 –

O3 Zreče – Žaga GG 0,65 – obrat GG
O4 Zreče – Za KZ –

zahod 0,56 0,56
O5 Zreče – Žel.

postaja – sever 0,56 0,56
O6 Zreče – Špile 2,56 2,56
O7 Zreče – Loška gora 1,05 1,05

območje Zreč 6.92 5,03

6.4.3.1.5. Infrastrukturno omrežje in povezave
Z zasnovo prometne, energetske in komunalne infra-

strukture zagotavljamo predvsem ustrezno povezanost in
čimbolj enakomerno oskrbo vseh naselij in proizvodnih ob-
močij v občini.

6.4.3.1.5.1. Zasnova prometnega omrežja
A) Cestno omrežje
Cestna infrastruktura občine sestoji iz obstoječe cest-

ne mreže, ki jo tvorijo regionalne in lokalne ceste ter javne
poti.

Regionalne ceste:
R2 430 Maribor – Celje (Tepanje – Višnja vas)
R2 431 Slovenske Konjice – Vitanje (Zgornji Dolič –

Stranice)
R3 701 Zreče – Lovrenc na Pohorju (Pesek – Rogla –

Zreče)
Lokalne ceste:

383010 Slovenske Konjice – Polene – Bukovlje –
Stranice

383020 Slovenske Konjice – Dobrava – Zreče
383030 Slovenske Konjice – Gabrovlje – Zreče
383040 Slovenske Konjice – Strganjšek – Gračič
440250 Božje – Koroška vas
440260 Brezje – Koroška vas
485010 Loška gora – Ljubnica
485020 Stranice – Križevec – Osredek – Zreče
485030 Dobrava – Radana vas – Sp. Zreče
485040 Črešnova – Zlakova – Gračič
485050 Padeški vrh – Gorenje – Črešnova – Zg.

Zreče
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485060 Zreče – Gračič – Malahorna
485070 Kovaška cesta
485080 Zbičajnikova žaga – Loška gora
485090 Beli križ – Mah
640040 Vitanje – Skomarje – Resnik – Lukanja

Vse druge ceste v občini so uvrščene v javne poti.
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana SR Slove-

nije za obdobje od 1986–2000 (dopolnjen 1989) so upo-
števane naslednje ceste:
R2 430 Maribor – Celje (prej: M 10 Tepanje – Višnja

vas)
R2 431 Slovenske Konjice – Vitanje (prej: R 367

Zgornji Dolič – Stranice)
R3 701 Zreče – Lovrenc na Pohorju (prej: R 343

Pesek – Rogla – Zreče)
Temeljne naloge dolgoročne strategije razvoja cestne-

ga omrežja bo usposabljanje omrežja cest, ki bodo zmanjša-
le ranljivost notranje občinske cestne mreže in omogočale
razvoj javnega prometa. Kolesarske steze, peš poti, in par-
kirne površine bodo dograjevane vzporedno s cestnim
omrežjem.

B) Železniško omrežje
Dosedanji razvoj prometnega omrežja je pokazal, da je

bila ukinitev železniške proge iz Poljčan do Zreč preuranje-
na. Možnost za ponovno vzpostavitev proge na isti trasi je
nemogoča zaradi pozidave trase na območju naselij Sloven-
skih Konjic in Loč. Za proučitev nove trase železniške proge
je bila izdelana preliminarna ocena možnosti za gradnjo
enotirne železniške proge Poljčane – Zreče (ŽG Ljubljana).
Trasa proge, ki poteka po stari trasi ozkotirne železnice na
delih, kjer je trasa še ohranjena, ter v novo opredeljenem
koridorju možnega poteka trase, je v kartografskem delu:
Zasnova prometnega omrežja (tema 8, list št. 8) opredeljena
kot železniška proga za medmestni in primestni promet.

C) Zračni promet
V prostoru Občine Zreče ni letališč; prav tako niso

planirani posegi ali ureditve v prostoru za potrebe zračnega
prometa. Celotno območje občine pa leži pod zračnimi pot-
mi, zato je potrebno pri graditvi, postavljanju in zaznamova-
nju objektov, ki utegnejo vplivati na varnost zračne plovbe,
upoštevati vse predpise s področja zračne plovbe.

č) Žičnice
Na predelu rekreacijsko turističnega centra Rogla, ob-

staja na delu, ki leži v prostoru Občine Zreče, 7 smučarskih
vlečnic v skupni dolžini 4.280m, ki zavzemajo okrog 1,3ha
zemljišč, ter 1 smučarska sedežnica v dolžini 1320m, ki
zavzema okrog 0,3ha zemljišč.

6.4.3.1.5.2. Zasnova omrežja zvez
D) Telefonsko omrežje
V obstoječem (podzemnem in nadzemnem) telefon-

skem omrežju niso predvidene večje spremembe; v prosto-
ru občine obstaja končna telefonska centrala KATC v Zre-
čah. Večje spremembe se predvidevajo na področju brez-
žičnih zvez, kjer bodo varovani koridorji RR zvez (obstoječ
koridor poteka v smeri od Slovenskih Konjic do Rogle) ter
postopoma vključevanje novih na osnovi ugotovljenih po-
treb.

E)  Poštno prometno omrežje
Na območju Občine Zreče delujeta dve poštni enoti: v

občinskem središču Zreče ter v lokalnem središču Stranice.

6.4.3.1.5.3. Zasnova energetskega omrežja
F) Elektroprenosno omrežje
Preko južnega dela občine poteka trasa DV 2 x 110 kV

Pekre – Selce (D-1035), ki je obenem obvezno izhodišče
DP RS Slovenije 1986–2000 – dopolnjen 1989. Za daljno-

vod je zaradi dotrajanosti predvidena rekonstrukcija, ki bo
izvedena znotraj obstoječega 30m širokega daljnovodnega
koridorja.

Občina se pretežno napaja iz razdelilne trafo postaje
RTP 110/20 kV v Slovenskih Konjicah. V Občini Zreče je v
letu 1998 64 transformatorskih postaj z močjo 20/0,4 kV.
Za razdeljevanje električne energije na manjših razdaljah
služi napetostno omrežje z obratovalno napetostjo 20 oziro-
ma 35 kV. Kabelsko omrežje se pojavlja v območju mesta
Zreče in na predelu Rogle.

Zasnova elektroprenosnega omrežja temelji na razvoj-
nih planih elektroenergetske infrastrukture v Občini Zreče
(študija: Razvoj distribucijskega omrežja javnega podjetja
Elektro Maribor /Elektroinštitut Milan Vidmar) ter na smerni-
cah izgradnje elektroenergetskih distribucijskih naprav za
obdobje 1995–1999, kjer se vključuje gradnja elektroener-
getskih objektov na demografsko ogroženih območjih
Občine Zreče.

Predvideno elektroenergetsko omrežje (do 20kV) na
območju Občine Zreče zajema 10 novih transformatorskih
postaj 20/0,4 kV. Realizacija elektroenergetskih objektov
se bo časovno prilagajala predvsem letnim planom občine.

Potencialni energetski vir predstavljajo Dravinja s hu-
dourniškimi pritoki, kar je delno izkoriščeno. Zgrajeni sta
dve mali hidroelektrarni, ena pa je v izgradnji. Na osnovi
strokovnega gradiva: Opredelitev možnosti rabe in gospo-
darskega izkoriščanja vode – proizvodnja električne energi-
je v povezavi z drugimi rabami (Vodnogospodarski biro Mari-
bor – januar 1997) je za gradnjo MHE opredeljenih še
sedem možnih lokacij. Morebitno gradnjo je potrebno pred-
hodno uskladiti z drugimi vidiki varovanja prostora.

G) Plinovod
Magistralni plinovod, odcep Zreče je (stanje 1988)

obvezno izhodišče DP R Slovenije 1986–2000 (dopolnjen
leta 1989). Plinovod, ki napaja območje Zreč, je v celotni
dolžini vkopan in poteka iz smeri Slovenske Bistrice od meje
občine do Zreč (P 142 S 1/2), ter napaja obrate Comet
(kapacitete 150 m3/h) in Unior (kapaciteta 1.450 m3/h).
Varstveni pasovi plinovoda v širini 200m, 30m in 5m na obe
strani pomenijo omejitve za možnosti pozidave in poseganje
v prostor. Plinovod je dolg 1.080m in zavzema skupaj z
varstvenim pasom 21,60ha površine občine.

Za območje mesta Zreče je predvidena izgradnja plino-
vodnega omrežja za široko potrošnjo.

H) Toplovodno omrežje
Nekateri elementi toplovodnega ogrevanja obstajajo v

mestu Zreče, kjer so iz centralne kotlovnice ogrevani deli
(blokovna gradnja) mesta. Omrežje cevovodov za topolo-
vodno ogrevanje je omejeno na mestni prostor. Vzporedno
s širitvijo sistema oskrbe narašča tudi potrošnja toplotne
energije, vendar je trend rasti v upadanju, ker se uporabniki
skupaj z distributerji ob vsesplošni energetski krizi usmerjajo
v druge vire (plin) oziroma v racionalizacijo uporabe toplot-
nega ogrevanja.

6.4.3.1.5.4. Zasnova komunalnega omrežja
I) Vodovodno omrežje
Vodni viri v prostoru Občine Zreče so zanimivi tudi za

vodooskrbo celjske in konjiške občine. Tako je kot obvezno
izhodišče DP R Slovenije 1986–2000 (dopolnjen 1989)
privzeta zasnova trase magistralnega vodovoda Stranice –
Celje, katerega severni krak poteka tudi po prostoru Občine
Zreče. Izvedba magistralnega vodovoda je opredeljena v 2.
etapi (faza B: plansko usklajevanje), vodovod bo napajan iz
zajetega izvira Zverovje. Za koriščenje izvirov na Stranicah
bo potrebno medobčinsko dogovarjanje o količinah odvzete
vode za celjski oziroma konjiški vodovod.
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Na območju občine so speljani krajevni vodovodi, iz
katerih se oskrbujejo najbližja naselja. Vodovodno omrežje
je razdeljeno v dve območji vodovoda: Zreče in Stranice.

V vodovodnem omrežju Zreč so zajeti izviri Loška gora
I, II, Dobrava I, II, Fijavž, Zg. Zreče I, Jamnik s skupno
zmogljivostjo 20,3 litra na sekundo. V bodoče naj bi skupna
povprečna poraba vode do leta 2000 znašala 25,5 litra na
sekundo. Dolžina primarnega omrežja je 13,5, skupaj 25,5
km. Dolžina sekundarnega omrežja je 12 km.

Vodovodno omrežje in znani ter rezervirani vodni viri
zagotavljajo zadostne količine vode prebivalstvu in industriji.
Obstoječa vodovodna omrežja bodo povezovana v enotni
sistem vodooskrbe za celotno občino, skladno z načrtovano
porabo vode.

J) Kanalizacijsko omrežje
Odvajanje in čiščenje odpadnih in fekalnih voda pred-

stavlja enega večjih problemov v občini. Za odvajanje je
zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Zrečah, drugod pa je od-
tok vode usmerjen v greznice, ponikalnice ali neposredno v
potoke. Do sedaj je bil zgrajen kolektor v Zrečah. Dolžina
kanalizacijskega omrežja na območju Zreč je okrog 12km.

Predvidene ureditve (novogradnje, rekonstrukcije) ka-
nalizacijskega omrežja posegajo pretežno v zgrajene struk-
ture ali so vključene v nova območja stanovanjskih gradenj.
Predvidena je sekundarna kanalizacija ob vodovodu v Zre-
čah (4 km premer 30).

V dolgoročnem obdobju bodo zgrajene čistilne napra-
ve, kanalizacijski zbiralniki in primarno kanalizacijsko omrež-
je predvsem za vsa pomembnejša ureditvena območja na-
selij v občini.

Izven ureditvenih območij naselij (območje razpršene
gradnje) je na predelih zgoščene obstoječe ali načrtovane
pozidave s stanovanjskimi in drugimi objekti, obvezno skup-
no reševanje odvajanja odplak za več objektov (od 5 do 15
in več objektov).

K) Čistilne naprave
Gradnja čistilnih naprav za komunalne odplake naselij

je ostala nerealizirana in se prenaša v naslednje obdobje.
Zgrajene so bile čistilne naprave za potrebe industrije v
Uniorju.

Za sanacijo vseh v II. In III.-IV kakovostne razrede uvrš-
čenih delov vodotokov ter podtalja v občini je predvidena
izgradnja čistilnih naprav predvsem za mesto Zreče (do
10.000E) ter v vseh ureditvenih območjih naselij Črešnova,
Gorenje, Resnik, Skomarje, Stranice in Zlakova. Število,
lokacije ter kapacitete in vrste čistilnih naprav bodo oprede-
ljene in izvedene na osnovi predhodno izdelane študije.

Zmanjšanje onesnaževanja v proizvodnih območjih je
predvideno v Zrečah Unior za 5.000 E.

Na območju razpršene gradnje je obvezno skupno re-
ševanje odplak. Obvezna je izgradnja skupnih, manjših, lo-
kalnih čistilnih naprav za kar so zadolženi lastniki obstoječih
objektov ter investitorji novih objektov. Vrsta čistilne naprave
(mehanska, rastlinska in druge), lokacija ter rok izgradnje
morajo biti opredeljeni ob upoštevanju namembnosti objek-
tov, kjer nastajajo odplake, ter pogojev in omejitev, ki izhaja-
jo iz prostora, kje so locirani obstoječi objekti oziroma bodo
locirani načrtovani objekti. Obveznost izgradnje skupnih,
manjših, lokalnih čistilnih naprav mora biti opredeljena za
obstoječe objekte v postopku pridobivanja uporabnih dovo-
ljenj ali dovoljenj za posege na obstoječih objektih (adapta-
cije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave), za načrtovane
objekte pa v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo
(lokacijsko in gradbeno dovoljenje).

L) Pokopališča
V občini je pet pokopališč: v Zrečah staro opuščeno

(D16) ter novo, kjer je tudi opredeljena širitev (Po1 in PO2),

v Skomarju, na Stranicah ter v Gorenju. Predvidene so širi-
tve pokopališč v Zrečah, na Stranicah ter v Gorenju.

6.4.3.1.6. Vodnogospodarske ureditve, objekti in
naprave

V prostoru Občine Zreče poteka razvodnica med dve-
ma povodjema: večji, severovzhodni del občine predstavlja
povodje Dravinje, povodje Savinje pa predstavlja manjši ju-
gozahodni del občinskega prostora; tako leži občina v dveh
vodnogospodarskih območjih. Osnovni odvodnik na območ-
ju povodja Dravinje je zgornji tok Dravinje z vsemi pritoki; na
tem območju ležijo Zreče ter vsa večja naselja v Občini
Zreče razen Stranic, ki so v povodju Savinje. Osnovni od-
vodnik na območju povodja Savinja je zgornji tok potoka
Tesnice.

Vodnogospodarske ureditve so usmerjene v vzdrževa-
nje vodnega režima, varstvo pred vodo (melioracije, regula-
cije in akumulacije), oskrbo z vodo ter čiščenje odpadnih
voda.

V prostoru občine je opredeljena izvedba zadrževalni-
kov za posebne namene na Koprivnici v Zrečah – tudi kot
širitev turistične dejavnosti Zreč. Akumulacije bodo imele
več namenov:

– zadrževanje vode za optimalno gospodarjenje s tem
naravnim virom

– oskrba z zadostno količino primerne čiste vode za
vse porabnike, ki vodo odvzemajo za življenjske potrebe in
produktivne namene (namakanja, industrijo)

– oblikovanje površinsko manjših vodnih površin zno-
traj naselij (ob upoštevanju vseh ukrepov) kot element izbolj-
šanja bivalnega okolja, hkrati pa tudi možnost za naravno
akumuliranje požarnovarnostne vode.

Planirane vodnogospodarske ureditve so na povodju
Dravinje opredeljne na osnovi planskega gradiva vodnega
gospodarstva v letu 1998. Na povodju Dravinje v prostoru
Občine Zreče so predvidena le vzdrževalna dela na poruše-
nih vodnih objektih in izvedba interventnih posegov v strugo
Dravinje in pritokov po posledicah neurja, ter čiščenje za-
prodnih pregrad. Plani in načrti za daljše obdobje v vodnem
gospodarstvu niso obnovljeni, zato ni predvideno izvajanje
večjih vodnogospodarkih ukrepov, ki bi bistveno posegli v
prostor na in ob vodotokih.

Za poseganje v prostor veljajo iz vidika vodnega gospo-
darstva naslednje usmeritve:

– Varovati je treba količino in kakovost vode v vseh
pojavnih oblikah ter vodni in obvodni prostor, upoštevaje
naravne zakonitosti vodnega režima.

– V največji možni meri je treba ohraniti naravni videz
površinskih vodotokov in obvodnega prostora, zato regula-
cijski ukrepi niso dopustni. Možna je lokalna protierozijska
zaščita obstoječih objektov. Vzdrževanje in protierozijsko
zaščito strug potokov ter sanacija poškodb je treba izvajati s
sonaravnimi materiali: Kmetijske površine ob vodotokih naj
bodo varovane le na 10-letno poplavno varnost. Za prepre-
čitev nastanka erozijskih žarišč na pribrežnih zemljiščih mo-
rajo biti vse kmetijske površine, ki se intenzivno izkoriščajo
od zgornjega roba oddaljene vsaj 5m. Pas ob vodotoku
mora biti travnat ali drugače utrjen.

– Površine, ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo
naj se namenijo za zadrževanje visokih vod (suhi zadrževal-
niki).

– Za zajete izvire je potrebno pripraviti strokovne pod-
loge za določitev varnostnih pasov vodnih virov ter sprejeti
odloke o varovanju vodnih virov; do sprejetja le-teh pa je
potrebno omejiti dejavnosti, ki bi lahko poslabšale kvaliteto
vode na območjih vodnih virov.
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– Izdelati je potrebno kataster vodnih virov s katerim bo
ugotovljena zmogljivost vodnih virov, kvaliteta, pregled nad
lokacijami in možen transport do posameznih potrošnikov.
Na osnovi tega bo potreben dogovor med občinami o razde-
litvi vodnih virov. Z občinskim odlokom je potrebno izbrati
koncesionarja vodnih virov pitne vode.

– Novogradnje je treba usmerjati na poplavno varna
območja, tako da se z njimi ne bo posegalo na obvodne
retenzijske površine, ki so pomembne za vzdrževanje viso-
kovodnega režima vodotoka ter na obsežnejša erozijska ter
zaradi vode nestabilna območja.

– Gradnja objektov ter površinskih infrastrukturnih ob-
jektov ni dovoljena v pasu 5m levo in desno od osnovne
struge vodotokov. Tak način rabe prostora bo omogočal
primerno vzdrževanje vodnega režima vodotokov ter ohrani-
tev rečnih in obrežnih ekosistemov ter obrežne krajine.

– Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih
načeloma ne bo možna. Izjemoma bo možna le ob predhod-
ni sanaciji območja.

– Raba vode v druge namene (ribogojnice, male hi-
droelektrarne, namakanje kmetijskih površin) je dovoljena le
takrat ko bodo količine večje od ekološko sprejemljivega
pretoka, pri čemer ima prednost raba vode za pitje in napa-
janje živine. Za rabo vode je treba pridobiti ustrezno soglasje
oziroma koncesijo.

– Odplake se morajo na komunalni čistilni napravi oči-
stiti do te mere, da parametri pred izpustom v površinski
odvodnik ustrezajo določilom uredbe o emisijah snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).

– Odplake večjih gostinskih ter gospodarskih dejavno-
sti z območij, ki ne bodo priključene na centralni kanalizacij-
ski sistem, se bodo odvažale na čistilno napravo oziroma je
za tak objekt potrebno predvideti lastno čiščenje odpadnih
voda.

– Odplake kmetij ter bivalnih objektov razpršene grad-
nje izven varovalnih pasov vodnih virov se bodo odvajale
preko triprekatnih greznic v ponikalnice, kolikor ne bodo

presegale dopustnih vrednosti parametrov po Uredbi o vno-
su snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

– Na kmetijah se bodo uredila gnojišča ter jame za
gnojnico v skladu s predpisi. Čas in količine naravnih gnojil
mora biti v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

– Na vplivnih območjih virov pitne vode je treba razvijati
tiste gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki ne one-
snažujejo vode, tal, zraka ali kvarno vplivajo na vodni režim
ali obvodni prostor.

– Gospodarske dejavnosti, ki pri proizvodnji uporablja-
jo tehnološko vodo, je potrebno usmerjati v zaprte sisteme –
krogotoke.

6.4.3.2. Zasnova namenske rabe prostora
Na osnovi računalniške izmere skeniranih PKN5 iz kar-

tografske dokumentacije (stanje 1986) k planskim aktom
občine Slovenske Konjice, ugotavljamo naslednjo delitev
površin glede na osnovno rabo:

površina občine 6.695ha 23a 88m2

gozd: 4.316ha 10a 08m2

kmetijska zemljišča: 2.187ha 21a 77m2

– najboljša kmetijska zemljišča
(1. območje) 1.021ha 11a 13m2

– druga kmetijska zemljišča
(2. območje) 1.166ha 10a 64m2

urbanizirano: 191ha 92a 03m2

– območja opredeljenih
stavbnih zemljišč: 190ha 02a 30m2

– narazporejeno: 1ha 89a 73m2

(vir: Geofoto d.o.o.: Osnovna raba zemljišč, statistični pregled povr-
šin, 7. 8. 1998)

Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih obmo-
čij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč bo bilanca osnov-
ne rabe prostora v letu 1998 naslednja:

  GOZD
 
 

  / ha, %

 NAJBOLJŠA
KMETIJSKA
ZEMLJIŠÈA

 (1. obm)  / ha, %

 DRUGA KMETIJSKA
ZEMLJIŠÈA
 (2. obm.)
  / ha, %

 STAVBIŠÈA
 
 

 / ha, %

 SKUPAJ
 
 

  / ha, %
 (1) STANJE 1986
 ha
 %

 
 4316,1008

 64,5

 
 1021,1113

 15,2

 
 1166,1064

 17,4

 
 191,9203

 2,9

 
 6695,2388

 100,0
 (2) IZJEMNI POSEGI
      število
      ha

 
 16

  - 7,0172

 
 26

  - 14,0778

 
 29

 - 24,0570

 
 (5)

 + 45,1520

 
 71 ( +5)

 
 (3) SPREMEMBE V
 GOZDOVIH:
 (kategorija 6.)
 število
 zmanjšanje (-)
 poveèanje (+)
 ______________________
 razlika

 
 
 

 665
 + 177,2726
  - 192,7805

 ___________________
 - 15,5079

 
 
 
 

 - 42,3661
 + 59,1681

 ___________________
 + 16,8020

 
 
 
 

 - 134,0025
 + 125,7684

 ___________________
 - 8,2341

 
 
 
 

 - 0,9040
 + 7,8440

 __________________
 - 6,9400

 
 
 
 
 
 
 

 (4) ODPRAVA
 POMANJKLJIVOSTI
 PRI VRISU
 STAVBNIH
 ZEMLJIŠÈ
 V LETU 1986:
 (kategorija 8.)
 število
 ha

 
 
 
 
 
 
 
 4

 - 0,6251

 
 
 
 
 
 
 

 81
 - 18,0033

 
 
 
 
 
 
 

 165
 - 43,2801

 
 
 
 
 
 
 

 250
 + 75,7585

 
 
 
 
 
 
 

 

 (5) SKUPAJ
 (2)+(3)+(4)

 
 - 23,1502

 
 - 15,2791

 
 - 75,5712

 
 + 113,9705

 
 
 

 PLANIRANO
 ha
 %

 
 4292,9506

 64,12

 
 1005,8322

 15,02

 
 1090,5652

 16,29

 
 305,8908

 4,57

 
 6695,2388

 100,0
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6.4.3.2.1. Območja kmetijskih zemljišč
V letu 1986 je bilo evidentiranih v Občini Zreče od

celotnih 6.695,95ha površine občine 2.187,22ha kmetij-
skih zemljišč ali 32,6% celotnega območja občine. Od tega
je 1.021,11ha najboljših kmetijskih zemljišč – prvih (1.)
zavarovanih območij kmetijskih zemljišč – in 1.166,11ha
drugih (2.) kmetijskih zemljišč.

Najboljša kmetijska zemljišča (1. območja) predstavlja-
jo predvsem večje sklenjene ravninske površine ob porečju
Dravinje, na ravninskem predelu okrog Stranic ter razdrob-
ljene dele hribovitejšega in pohorskega predela občine do
nadmorske višine 600m.

S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je opre-
deljen izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča
(1. območja kmetijskih zemljišč) v velikosti 14,08ha; spre-
memba rabe iz 2. območja kmetijskih zemljišč v urabanizira-
na – stavbna zemljišča je opredeljena za 24,06ha zemljišč.
Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so po-
dane v strokovnem gradivu Izjemni posegi (v letu 1998), ki
je sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov
Občine Zreče.

Ob upoštevanju evidentiranih sprememb v gozdovih je
s spremembami in dopolnitvami planskih aktov Občine Zre-
če opredeljeno povečanje najboljših kmetijskih zemljišč za
16,80ha in zmanjšanje drugih kmetijskih zemljišč za 8,23ha;
ob upoštevanju odprave pomanjkljivosti pri vrisu stavbnih
zemljišč v letu 1986 je s spremembami in dopolnitvami
planskih aktov opredeljeno zmanjšanje najboljših kmetijskih
zemljišč za 15,28ha ter drugih kmetijskih zemljišč za
75,57ha.

Tako je v letu 1998 v Občini Zreče od celotnih
6.695,95ha površine občine opredeljenih 2.096,39ha kme-
tijskih zemljišč ali 31,3% celotnega območja občine. Od
tega je 1.005,83ha najboljših kmetijskih zemljišč – prvih
(1.) zavarovanih območij kmetijskih zemljišč – in 1.090,56ha
drugih (2.) kmetijskih zemljišč.

6.4.3.2.2. Območja gozdov
A) Stanje gozdnih sestojev
Gozdovi v območju Občine Zreče so razmeroma moč-

no spremenjeni. V severnem delu okrog Rogle se v naravnih
smrekovih lahko opazi sukcesijski razvoj rastišč. Gre za
zaraščanje posameznih opuščenih pašnikov, kjer se zaradi
orografije in delovanja klime pojavlja tudi visoko barje. Med
drevesnimi vrstami močno prevladuje smreka, majhen pa je
tudi delež jelke, bukve, redek je rdeči bor in macesen. V
področju, ki se spušča iz Rogle proti Zrečam, se pojavlja
prevladujoč gozd iglavcev na silikatih. V drevesni sestavi
prevladuje smreka, znaten je tudi še delež jelke, medtem ko
je delež listavcev majhen. Bogato se pomlajujeta smreka in
jelka, medtem ko je pomlajevanje listavcev slabo. Stabilnost
sestojev je vprašljiva, saj je smreka zaradi hitrega priraščanja
podvržena snegolomom.

V osrednjem delu občine se pojavljajo zasmrečeni bu-
kovi gozdovi. Delež smreke je na kislih in po naravi bukovih
rastiščih glede na lesno zalogo kar 70%. Ostalih iglavcev je
manj, znaten pa je delež bukve, kar je odraz precejšnje
spremenjenosti naravne drevesne sestave. Sestoji so nesta-
bilni in precej poškodovani, saj je ocenjena poškodovanost
zaradi notranjih in zunanjih vplivov kar 16%.

V področju Stenice se pojavljajo submontanski bukovi
gozdovi. V teh prevladujeta bukev in smreka, med listavci
pa se pojavljajo še hrast graden, češnja, gorski javor,
maklen, mokovec, lipa in brek. V strmejših področjih se
uveljavljajo združbe hrasta in črnega gabra, ponekod pa je
umetno pospeševan tudi kostanj (vinogradniško kolje). V
montanskih in altimontanskih bukovjih ter jelovo bukovih

gozdovih prevladuje bukev, precejšen pa je tudi delež smre-
ke in jelke.

Acidofilni bukovi gozdovi, ki pokrivajo le manjše površi-
ne, imajo nekoliko naravnejšo sestavo, kot zasmrečeni bu-
kovi gozdovi, vendar v njih še vedno prevladujejo iglavci. V
acidofilnih borovjih na ekstremno kislih tleh sicer prevladuje
smreka, ki pa ne uspeva dobro. Odlično uspeva tu le rdeči
bor, medtem ko je delež listavcev razmeroma majhen. V teh
gozdovih se še steljari.

V nižinskih hrastovo gabrovih gozdovih je drevesna
sestava še posebej pestra. Prevladuje bukev, precejšen je
tudi delež smreke, poleg tega pa se pojavljajo še jelka, beli
gaber, mokovec, veliki jesen, maklen, lipa, češnja in gorski
javor.

B)  Funkcije gozdov
Ekološke funkcije
Varovanje gozdnih rastišč in sestojev (varovalna funkcija)
Prvenstvena naloga gozdov s širšega, krajinsko eko-

loškega vidika je varovanje rastišč. Varovalno vlogo sicer
opravljajo vsi gozdovi, posebej pa je poudarjena na strmih
terenih. V območju občine je 75,07ha gozdov razglašenih
za varovalne gozdove (sem je prištetih tudi 40,11ha površin
rezervata Lovrenška jezera, ki spada med gozdove s poseb-
nim namenom). Poleg tega je opredeljenih 610,30ha goz-
dov kot varovalne gozdove z 2. stopnje poudarjenosti funk-
cije. V njih se sicer lahko gospodari, vendar je pri delu
potrebno paziti na poudarjeno varovalno funkcijo. Pretežno
so vse površine varovalnih gozdov v področju k.o. Stranice
in Preloge – del.

Hidrološka funkcija gozda
Varovanje vodnih virov, tako obstoječih, kot tudi poten-

cialnih, je ena vse pomembnejših nalog gozda. Prostor
Občine Zreče, še posebej pobočja pod Roglo v osrednjem
delu občine, pa tudi območje Stranic so za vodooskrbo
velikega pomena. Gozdovi, ki imajo poudarjeno vlogo varo-
vanja vodnih virov, so uvrščeni v gozdove s hidrološko funk-
cijo 2. stopnje poudarjenosti. Gozdovi s 1. stopnjo poudar-
jenosti so samo neposredno ob zajetjih ali pomembnejših
izvirih in ne obsegajo večjih površin. 328,20ha gozdov je
opredeljenih v 2. stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije.

Biotopska funkcija
Gozdovi s poudarjeno biotopsko vlogo predstavljajo

območja, od koder se bodo lahko razširile številne živalske,
pa tudi rastlinske vrste na sosednja, nenaravna področja.
Poudarjena je biotopska funkcija na predelu naravnega re-
zervata Lovrenška jezera (1. stopnja), poleg drugih območij,
posebej ostankov gozdov v agrarni krajini okrog Zreč (2.
stopnja poudarjenosti). Vseh gozdnih površin s poudarjeno
biotopsko vlog je v območju občine 413,40ha.

Klimatska funkcija
Kot površine s klimatsko funkcijo 2. stopnje poudarje-

nosti so opredeljeni gozdovi v okolici turističnega središča
Rogla, pa tudi posamezni razpršeni gozdni ostanki v okolici
Zreč, v skupni površini 619,10ha.

Socialne funkcije
Estetska funkcija
Gozdovi, v katerih je opredeljena poudarjena estetska

funkcija, so opredeljeni v okolici turistično – rekreativnih
objektov (Rogla, ribnik Stranice) ter gozdni ostanki v okolici
Zreč. Del teh gozdov zakriva tudi moteče kamnolome. Skup-
na površina gozdov z opredeljeno poudarjeno estetsko funk-
cijo je 559,64ha.

Higijensko – zdravstvena funkcija
Higijensko – zdravstveno funkcijo imajo gozdovi, ki so

neposredno ob industrijskih objektih (tovarna Unior Zreče)
ali drugih virih prahu (kamnolom Stranice). Prav tako so
pomembni gozdovi in gozdni ostanki v okolici večjih naselij,
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kjer prihaja do koncentracije kurišč. Ker posebej izločenih
in za to funkcijo opredeljenih gozdov v območju občine ni,
so gozdovi, ki opravljajo omenjeno funkcijo, opredeljeni
med gozdove z 2. stopnjo poudarjenosti higijensko – zdravs-
tvene funkcije. Teh gozdov je v občini 496,30ha.

Rekreacijska funkcija
Za rekreacijo so pomembni gozdovi v neposredni bliži-

ni naselij, poleg tega pa še v okolici turistično – rekreativnih
centrov in vikend con. V območju občine je tudi vrsta turi-
stičnih kmetij. Glavni predeli s poudarjeno rekreacijsko funk-
cijo so tako območje Rogle, širše območje Zreč, ribniki v
Stranicah ter predel v okolici vrha Stolpnik. Celotna površina
gozdov s poudarjeno rekreacijsko funkcijo zajema
826,62ha.

Turistična funkcija
Gozdovi s poudarjeno turistično funkcijo so v okolici

turistično – rekreativnega centra Rogla ter v okolici Zreč
(zdravilišče, bližnje izletniške točke). Skupna površina goz-
dov s poudarjeno turistično funkcijo zajema 622,50ha.

Poučna funkcija
V večjih mestnih središčih se pri šolanju pojavlja vse

večja potreba po obisku gozdov z namenom spoznavanja
narave. V ta namen je oblikovanih kar nekaj učnih poti. V
Občini Zreče takšne poti še ni, zato pa gozdarji za seznanja-
nje šolske mladine s pridom uporabljajo gozdove v bližini
samih Zreč. Površin, v katerih se občasno izvaja pouk in so
uvrščeni med gozdove z 2. stopnjo poudarjenosti poučne
funkcije, je 152,50ha.

Raziskovalna funkcija
Raziskave v gozdarstvu potekajo permanentno. Vendar

pa v okviru Občine Zreče do sedaj ni bilo oblikovanih goz-
dov s poudarjeno raziskovalno funkcijo. So pa v območju
Konjiške gore gozdovi, ki so potencialno primerni za izvaja-
nje raziskav. Uvrščeni so v gozdove z 2. stopnjo poudarje-
nosti raziskovalne funkcije. Skupna površina vseh gozdov je
15,08ha. Med gozdove s poudarjeno raziskovalno funkcijo
sodi tudi izločen rezervat na slemenu Rogle s površino
45,90ha.

Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine
V severnem delu Občine Zreče so razglašeni za gozdo-

ve z 2. stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravne
dediščine gozdovi, ki obsegajo del območja potencialnega
krajinskega parka Zahodno Pohorje.

Zaščitna funkcija
Pasovi gozdov ob nekaterih odsekih gozdnih cest so

opredeljeni kot gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo 2.
stopnje poudarjenosti. Ti gozdovi so predvsem v osrednjem
delu občine ob pomembnejših cestah in obsegajo 48,72ha
površin.

C)  Cilji, usmeritve in ukrepi za usklajeno rabo gozdne-
ga prostora

Varovalni gozdovi
V prostoru občine je majhna površina varovalnih goz-

dov 1. stopnje poudarjenosti, a precej večja 2. stopnje
poudarjenosti. V glavnem so ti gozdovi skoncentrirani v juž-
nem delu občine, kjer se pojavlja karbonatna matična podla-
ga. Kljub temu, da gre v večini površine za varovalno funkci-
jo 2. stopnje poudarjenosti, bo potrebno to funkcijo pri
gospodarjenju upoštevati z manj intenzivnimi oblikami gos-
podarjenja in prilagojeno gradnjo vlak. V strminah bo potreb-
no spravilo prilagoditi terenskim razmeram, da bodo poš-
kodbe tal čim manjše.

Gozdovi s posebnim namenom
Glede na razporeditev ekoloških, posebej pa socialnih

funkcij bodo gozdovi v okolici centra Zreče, v okolici zimsko
športnega centra Rogla ter v območju Radane vasi – nižin-
ski predel, razglašeni za gozdove s posebnim namenom.

Obremenjenost gozdov s socialnimi funkcijami je v teh pre-
delih tolikšna, da zahteva intenzivnejše gospodarjenje (manjši
obseg sečenj, strogo upoštevanje gozdnega reda, vzdrže-
vanje infrastrukture). V teh predelih naj se gospodari malo
površinsko, glede na spremenjeno drevesno sestavo (velik
delež iglavcev) pa naj se teži k naravnejšim zgradbam. Ohra-
niti je potrebno drevesa zanimivih oblik (npr. nizko vejnate
smreke na Rogli, drevje izrednih dimenzij). Na predelu Ra-
dane vasi pa je še posebej potrebno ohraniti posamezne
ostanke gozda v nižinah ter na obvodnih pasovih. Krčitve teh
gozdov, še posebej v okolici centra Zreče, naj bodo mini-
malne.

Lesno proizvodni gozdovi
V gozdovih, kjer prevladujejo iglavci, bo prvenstvena

naloga pospeševanje listavcev, ob malo površinskem odpi-
ranju sestojev, na posameznih mestih tudi spopolnitve. Velik
problem v področju občine predstavlja preštevilčna rastlino-
jeda divjad. Pri gospodarjenju bo v območju potrebno izloči-
ti mirne cone za divjad, zimovališča, v čim večji meri ohraniti
plodonosne drevesne vrste ter grmišča (dvig prehranske
kapacitete). Število pašne živine na predelu Pohorja bo po-
trebno prilagoditi nosilni kapaciteti v ta namen izločenih
pašnih površin. Gradnja cest pa bo zaradi dokaj ugodne
odprtosti gozdnih predelov v bodoče minimalna.

D) Evidentirane spremembe v gozdovih
V letih od 1986 do 1993 so evidentirane spremembe v

osnovni rabi na območju gozdov. Skupna površina evidenti-
ranih sprememb v gozdovih je 370,05ha; od tega je
192,78ha krčitev in 177,27ha zaraščanj.

Vse spremembe (skupaj 656) so vnesene v kartograf-
sko dokumentacijo na osnovi strokovnega gradiva Izjemni
posegi (v letu 1998), ki je sestavni del teh sprememb in
dopolnitev planskih aktov Občine Zreče, kjer so bile spre-
membe označene s posebno 6. kategorijo. Nova raba na
območju sprememb je določena na osnovi predlogov za
novo rabo in utemeljitev teh predlogov iz prej navedenega
strokovnega gradiva.

S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je opre-
deljena sprememba na območja gozdnih površin (na osnovi
določene kategorije 6.) v velikosti 0,62ha.

Tako je v letu 1998 v Občini Zreče od celotnih
6.695,95ha površine občine opredeljenih 4.292,95ha
gozdnih zemljišč ali 64,12% celotnega območja občine.

6.4.3.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje
rudnin

A) Pridobivalni prostori za površinsko pridobivanje rud-
nin – območja kamnolomov

Kamnolom na Stranicah:
V Občini Zreče deluje kamnolom za izkoriščanje dolo-

mita, lastnik zemljišča ter dovoljenj za pridobivanje je Ingrad
Gramat. V prostorskih sestavinah planskih aktov občine sta
bila za kamnolom Stranice opredeljena pridobivalni (okrog
7,8,ha) in raziskovalni prostor (okrog 6,6ha); sedaj poteka
pridobivanje že v raziskovalnem prostoru, vendar (zaradi
združevanja parcel) še v okviru dovoljenja za pridobivanje
(zadnja odločba št. 351-208/84-8/3 z datumom 5.
11.1987).

Za območje kamnoloma na Stranicah je Občina Zreče
opredelila obveznost zaključka pridobivanja, ker je kamno-
lom presegel meje pridobivalnega prostora ter skoraj tudi
raziskovalnega prostora. Kamnolom – brežine je potrebno
na osnovi ureditvenega načrta sanirati, bodoča namenska
raba na platoju kamnoloma pa je opredeljena kot območje
za obrtno proizvodne dejavnosti za dolgoročne potrebe raz-
voja Občine Zreče.
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Drugi kamnolomi:
Za območja vseh delujočih kamnolomov morajo lastni-

ki zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpi-
sana dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V
dokumentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni
predvsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih rudnin z
obveznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobival-
nega oziroma celotnega prostora, ki je bil degradiran zaradi
delovanja kamnoloma.

Na območjih opuščenih kamnolomov mora lastnik zem-
ljišča izvesti ustrezno sanacijo opuščenega kamnoloma, kar
naj zagotovi varnost tega prostora za ljudi in živali ter vzpo-
stavitev krajinskih kvalitet prostora.

B) Možni pridobivalni prostori
Če se z raziskavami odkrije novo okolje varstveno spre-

jemljivo ter ekonomsko opravičljivo območje za pridobivanje
mineralnih surovin, ga bo možno izkoriščati skladno s pred-
pisanimi pogoji.

V Občini Zreče so s posebnimi geološkimi raziskavami
odkrita območja rudnin v takšnem obsegu, da bodo gospo-
darsko pomembna in jih je mogoče prednostno opredeliti za
tovrstno uporabo prostora; na vseh osmih lokacijah so evi-
dentirane vrste naravnega kamna, ki so republiško obvezno
izhodišče:

Lokacija Vrsta Površine Ocenjene
rudnine v ha zaloge

1. Pohorje - Gorenje sivi oziroma
(Preskar, Črešnova) beli marmor   3,7    400.000 m3

2. Na Gračiču dolomit   2,0    400.000 m3

3. Grače pri Bukovljah kvarcit - roženci   1,0
4. Borl - Trunkl dolomit   1,5    500.000 m3

5. Stranice - Kralj dolomit   1,2    300.000 m3

6. Boharina - Podgrajšek skrilj   1,0 1.000.000 m3

7. Skomarje - Gapčuh skrilj   1,0 2.000.000 m3

8. Boharina - Francuz beli ali sivi marmor  1,0    400.000 m3

Skupaj 12,4

6.4.3.2.4. Območja voda, varovanje in izkoriščanje
vodnih virov

Najpomembnejše vode so: reka Dravinja in potoka Ko-
privnica in Tesnica. Predvideno je povečanje obsega povr-
šin voda zaradi akumulacije – zadrževalnikov na Koprivnici.
Predvidena akumulacija bo imela vplive na prostor in izkoriš-
čanje naravnih danosti vode (dvignjene podtalnice).

V občini je evidentiranih kot virov pitne vode 20 izvirov.
Problematika oskrbe z vodo je kompleksna – zajema oskrbo
s pitno vodo, tehnološko za potrebe kmetijstva, kanalizacijo
oziroma čistilne naprave.

V vse nadaljnje postopke načrtovanja posegov v pro-
stor, ki kakorkoli vplivajo na površinske ali podzemne vode,
je potrebno vključiti strokovne službe s področja vodnega
gospodarstva.

Območja in pogoji varstva vodnih virov so opredeljena
v poglavjih 6.4.3.1.4. – I. Vodovodno omrežje in 6.4.3.1.5.
Vodnogospodarske ureditve, objekti in naprave.

6.4.3.2.5. Varstvo naravne in kulturne dediščine
6.4.3.2.5.1. Naravne dediščine
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana R Sloveni-

je 1986–2000 (dopolnjen 1989) so opredeljena tri območ-
ja naravne dediščine, katerih deli segajo v prostor Občine
Zreče:

– regijski park Pohorje (RP 222)
– naravni rezervat Rogla (NR 413)
– naravni rezervat Lovrenška jezera (NR 411)
Do sedaj v Občini Zreče ni z občinskimi odloki zavaro-

vanih objektov in območij naravne dediščine.

Kot naravna dediščina so evidentirani:
1 – Višičeva lipa, drevesna dediščina,
2 – Loška gora – vaška lipa, drevesna dediščina,
3 – Vuhererjeva lipa, drevesna dediščina,
4 – Tepkov drevored v Zrečah, drevesna dediščina.
Za omenjeno drevje in drevored velja varstveni režim za

dendrološko dediščino in predhodna strokovna izhodišča
sanacije v primeru poškodb. Razvojna usmeritev za drevo-
red pa je dosaditev manjkajočega drevoreda, ki izvira iz
avstroogrskih časov in je bil krajevna posebnost in redkost,
poleg tega pa pomemben element mestnega zelenja Zreč.

5 – Pavlakova jama, geomorfološka površinska in pod-
zemeljska dediščina,

6 – Stranice – kraške jame, vrtače, geomorfološka
površinska in podzemeljska dediščina,

7 – Bukovlje pri Stranicah – pečevje, geomorfološka
površinska dediščina,

8 – Bukovlje pri Stranicah – sledovi kartuzijskih ribni-
kov Zverovje, botanično – zoološka in tehniška

dediščina,
9 – Zreče – opuščeni rudnik antracita, geomorfološka

podzemeljska dediščina,geološka in tehniška dediščina.
Objekti geomorfološke in geološke ter botanično –

zoološke dediščine se varujejo z načelnimi določili varstve-
nih režimov, v primeru prezentacije ali predvidenih posegov
so potrebna predhodna strokovna izhodišča Zavoda za vars-
tvo naravne in kulturne dediščine, v obeh primerih tehniške
dediščine pa tudi predhodne arheološke in zgodovinske
raziskave.

6.4.3.2.5.2. Kulturna dediščina
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana R Sloveni-

je 1986–2000 (dopolnjen 1989) so opredeljena štiri ob-
močja in objekti kulturne dediščine kot pomembnejši kultur-
ni spomeniki:

– A – arheološki: Brinjeva gora (250)
– Z – zgodovinski: Frankolovo – grobišče (4390)
– E – etnološki: Boharina – mlin (4130)

: Skomarje št. 30 (4360)
Kot drugi kulturni spomeniki so opredeljeni objekti in

območja:
– naselbinska območja (UA): Skomarje, Resnik, Ko-

roška vas, Stranice in Bukovlje
– arheološki (A): Skomarje – rimska gomila, Stranice –

rimska nekropola, Zreče – eneolitska naselbina, Zreče –
Nova Dobrava – rimsko gomilno grobišče.

– umetnostni (U):
· gradovi: Zreški grad, Lušperk
· sakralni: Gorenje pri Zrečah – ž.c. sv. Kunigunde,

Resnik – p.c. sv. Jakoba, Stranice – ž.c. sv. Lovrenca,
Zreče – ž.c. sv. Egidija, Zreče – p.c. sv. Martina, Zreče –
p.c. sv. Neže, Zreče – p.c. sv. Matere Božje, Skomarje –
ž.c. sv. Lamberta

– etnološki (E): Boharina št. 17, Bukovlje pri Stranicah
št. 11, Radana vas št. 11, Skomarje št. 1, 2, Skomarje št.
36, župnišče, Stranice št. 63.

Dodatno sta opredeljena:
11 – Izjemna krajina Resnik – Skomarje
12 – Območje kompleksnega varstva Južno Pohorje
Določitev obeh območij predstavlja uvajanje novih zvr-

sti – kulturne krajine in območij kompleksnega varstva kul-
turne dediščine. Območje Resnik – Skomarje je opredelje-
no in predvideno za vnos v republiški prostorski plan narav-
ne in kulturne dediščine kot izjemna krajina.

Znotraj območja kompleksnega varstva kulturne dedi-
ščine Južno Pohorje, ki se navezuje na mariborsko območje
iste vsebine, nastopa ožje območje – izjemna krajina Resnik
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– Skomarje. Meje so okvirne in se bodo v naslednji fazi, pri
izdelavi novega prostorskega plana, natančneje definirale.
Varovalni status Pohorja kot celote in posledično tudi pro-
storski način urejanja tega območja še ni dorečen, saj je
površje Pohorja predvideno za regijski park, med tem, ko
njegovi južni obronki s samotnimi kmetijami in naselji do
sedaj niso imeli ustreznega pravnega varstva.

Območja kompleksnega varstva kulturne dediščine, ki
zajemajo južne obronke Pohorja so v tej fazi opomnik za
načrtovalce in občine, da naj bi v teh območjih vodili usklaje-
no in naravnim ter kulturnim vrednostim prilagojeno prostor-
sko oziroma kmetijsko politiko, kar velja tudi za projekte
oživljanja podeželja CRPOV. Natančnejših usmeritev za ure-
janja prostora v fazi sprememb in dopolnitev prostorskega
plana ni mogoče oblikovati, saj so te soodvisne tudi od
vsakokratne generalne gospodarske usmeritve in iz tega
sledečih podrobnejših prostorskih dokumentov.

Za zavarovana območja in objekte veljajo varstveni reži-
mi iz razglasitvenega gradiva. Naselja, opredeljena kot na-
selbinska dediščina, naj bi se urejala s podrobnejšimi pro-
storskimi načrti, ki morajo imeti predhodna konservatorska
izhodišča urejanja.

6.4.3.2.6. Ureditvena območja naselij
Z dolgoročnim planom so opredeljena ureditvena ob-

močja vsem naseljem v občini z namenom, da se vsa poseli-
tev (razen izjem, ki so določene z zakonom) usmerja na ta
območja. Ureditvena območja so območja zazidanih in ne-
zazidanih strnjenih stavbnih zemljišč (ožje območje naselja),
območja nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so določena za
graditev objektov in naprav, območja ki so dolgoročno pred-
videna za razširitev stavbnih zemljišč in območja, ki se jim
ohrani primarno namensko rabo, vendar jo je treba podrejati
zahtevam poselitve v zvezi z rekreacijo na prostem in varova-
njem kvalitetnih bivalnih in delovnih pogojev ter v zvezi s
preprečevanjem naravnih in drugih nesreč ali zmanjševa-
njem oziroma odpravljanjem posledic teh nevarnosti (varo-
valni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, bregovi,
obrežja jezer, kmetijske površine za ljubiteljsko obdelavo).

Razpršena gradnja ni vključena v ureditvena območja
naselij, temveč bo na osnovi ugotovljenih stavbnih zemljišč
(funkconalna zemljišča) dovoljeno širjenje v skladu z usmeri-
tvami teh prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče.

Pogoji za namembnost in obseg posegov v prostor, za
lociranje, način gradnje in oblikovanje objektov, za promet-
no in komunalno urejanje ter pogoji za varstvo okolja, narav-
ne in kulturne dediščine, bodo za posamezna ureditvena
območja naselij kot tudi za območje izven ureditvenih obmo-
čij naselij (odprt prostor občine) opredeljeni v prostorskih
izvedbenih aktih.

6.4.3.2.7. Druge poselitvene površine znotraj predvi-
denih območij naselij

6.4.3.2.7.1 Območja počitniških hiš
V občini je več že zazidanih območij, ki so namenjena

počitniškim hišam: Rogla, Resnik – Nune (1), Gorenje –
Padeški vrh, Skomarje, Planina na Pohorju, Bukovlje in Mala
gora.

Na novo so opredeljena območja za gradnjo počitniš-
kih hiš naslednja: Resnik – Nune (2), Resnik – na Sedlu
(3.4), Planina – Ostruh (5.2), Padeški vrh (5.3) in Gorenje
(9.2).

6.4.3.2.8. Območja za turizem in rekreacijo v narav-
nem okolju

Najpomembnejše območje za turizem in rekreacijo v
prostoru predstavlja klimatsko turistični center (KTC) Unior –

Rogla, ki posega v prostor večih občin. Za turistično rekrea-
cijsko območje Rogle so izdelani razvojni načrti načrti (pove-
zave obstoječih smučarskih naprav z izgradnjo novih vlečnic
in sedežnic, na območju smučišč izvedba naprav za poletno
ponudbo, ureditev kolesarske steze, ureditev golf igrišča,
izgradnja novih objektov /golf hotela, Pohorske vasi, hotela
za mladinski turizem, manjšega sakralnega objekta/, dogra-
ditev prometne infrastrukture z bencinskim servisom ter ga-
ražno hišo). Pri določanju režima posegov v prostor, ki ga
bo narekoval Krajinski park Pohorje, mora biti za predel KTC
Rogla opredeljena kot primarna funkcija območja turistično
– rekreacijska funkcija.

V ureditvenem območju Zreč, s posebno funkcijo zdra-
viliško – turistično – rekreativnega centra, so že opredelje-
ne večje rekreacijske površine. V povezavi s predvideno
akumulacijo potoka Koprivnice bodo na predelu jugozahod-
no od centra Zreč dodatno urejene površine za te namene.

Elemente odprtega prostora kot proste površine, zele-
na obrežna območja, površine za organizirano rekreacijo in
fizično kulturo ter hribovska območja bodo urejena za potre-
be aktivne in pasivne rekreacije. Za rekreacijo in oblikoval-
sko funkcijo teh elementov bodo mejna območja odprtega
prostora, kot so gozdni robovi, obrežja vodnih površin, zna-
čilnosti reliefa, objekti kulturno zgodovinskih in naravnih zna-
čilnosti z značilnim rastlinjem in živalstvom, geološke poseb-
nosti in podobno urejevana s posebno skrbjo.

Nasprotje med turistično – rekreacijsko in gozdno ter
kmetijsko rabo je potrebno reševati selektivno glede na
gospodarski učinek, prvobitnosti krajine in ekološko zmog-
ljivost okolja. Območja za rekreacijo bodo v predelih, kjer je
potrebnih najmanj novih posegov v pokrajino, kjer obstajajo
naravni in zgodovinski potenciali in je omogočena dostop-
nost z že obstoječo infrastrukturo.

Območja počitniških naselij bodo v zaključenih pro-
storskih celotah, ki upoštevajo pokrajinske značilnosti oko-
lja. Detajlno bodo območja in režim gradnje v teh določena
s prostorskimi ureditvenimi pogoji na osnovi strokovnih
gradiv.

6.4.3.2.9. Območja odlagališč odpadkov
V Občini Zreče ni deponije komunalnih odpadkov; or-

ganiziran je odvoz odpadkov na deponijo v občini Slovenske
Konjice.

V občini je potrebno zagotoviti varno ravnanje z odpad-
ki vseh vrst in preprečevati njihovo nekontrolirano odlaganje
v prostoru, dosledno ohranjati in dograjevati sistem odlaga-
nja pogojno neuporabnih industrijskih odpadkov, regijsko
urediti problematiko ravnanja z nevarnimi odpadki, prepreči-
ti vsakršno divje odlaganje odpadkov v prostoru ter prostor
ustrezno sanirati.

Na nivoju regije je potrebno rešiti problem posebnih
odpadkov, v občini pa zagotoviti prostor za zbirališče poseb-
nih industrijskih odpadkov in morebitno začetno obdelavo.

Vzpostaviti je potrebno nadzor nad nevarnimi snovmi –
surovinami in proizvodi v proizvodnji, transportu, hranjenju,
uporabi, predelavi ter odlaganju.

6.4.3.2.10. Območja za obrambo in zaščito
Vsa območja za obrambo in zaščito (zaščita in reševa-

nje) so opredeljena v občinskem načrtu obrambe in zaščite.

6.4.4. Obvezna izhodišča za pripravo prostorskih se-
stavin planskih dokumentov občine

6.4.4.1. Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Re-
publike Slovenije za pripravo prostorskih sestavin planskih
aktov občine

Iz dolgoročnega plana SRS 1986–2000 /usklajen
1989 (Uradni list SRS, št. 1/86 in 12/89) so v spremembe
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in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Zreče – v letu 1998, privzeta naslednja obvezna izhodišča:

Zap. Šifra Obvezno izhodišče Stanje Zasnova 2000
št dejav- 1988 1. etapa 2. etapa

nosti

1. 01 1. območje kmetijskih
zemljišč *

2. 05 Varovalni gozdovi *
3. 20 Regijski park Pohorje *
4. 25 Pomembnejši kulturni

spomenik: A - Brinjeva gora *
5. 25 Pomembnejši kulturni spomenik:

Z - Frankolovo grobišče *
6. 25 Pomembnejši kulturni spomenik:

E - Boharina – mlin *
7. 25 Pomembnejši kulturni spomenik:

E - Skomarje št. 30 *
8. 40 Magistralna cesta 10 Tepanje -

Višnja vas *
9. 40 Regionalna cesta:

367 Zg. Dolič – Stranice *
10. 40 Regionalna cesta:

343 Pesek - Rogla – Zreče *
11. 40 Regionalna cesta:

343 Ruta – Pesek *
12.. 60 DV 110 kV Pekre - Slovenske

Konjice- Selce (D – 1035) *
13. 65 Magistralni plinovod

- odcep Zreče *

6.4.4.2. Obvezna izhodišča prostorskih sestavin plan-
skih aktov Občine Zreče – v letu 1998

Dolgoročni plan opredeljuje nekatere sestavine kot ob-
vezno izhodišče za pripravo in oblikovanje strokovnih pod-
lag za posege v prostor. Obvezne so tiste sestavine, ki po
svoji naravi zahtevajo trdnejšo dolgoročno opredelitev, ker
bi v nasprotnem primeru lahko bilo onemogočeno ali vsaj
močno oteženo uresničevanje nekaterih dolgoročnih ciljev
ali pa bi s tem celo prišli do večje družbene škode.

Obvezna izhodišča teh prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Zreče – v letu 1998, so območja zemljišč in
trase infrastrukturnih koridorjev, ki so posebnega pomena
za skladen dolgoročni razvoj občine. Njihova namenska ra-
ba se načeloma ne sme spreminjati; spremembe so mogo-
če le pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Obvezna izhodišča so:
– vsa izhodišča iz dolgoročnega plana Republike Slo-

venije 1986–2000 (dopolnjen 1989), ki so našteta v točki
6.4.4.1.

– poleg njih pa še:
· iz zasnov kmetijstva in gozdarstva: gozdovi s poseb-

nim pomenom
· iz zasnov vodnega gospodarstva: drugi izviri in primar-

ni vodovodi
· iz zasnov rudnin: raziskovalni in pridobivalni prostori

drugih rudnin
· iz varstva naravne in kulturne dediščine: območja in

objekti naravne in kulturne dediščine
· iz zasnov sanacij: čistilne naprave
· iz zasnov naselij in območij za poselitev: zasnove

funkcij naselij v omrežju naselij in: ureditvena območja
naselij

· iz zasnov prometnega omrežja: regionalne, lokalne
ceste in javne poti

· iz zasnov energetskega omrežja: zasnova (35) 20 kV
daljnovodov

· urbanistična zasnova naselja Zreče.

V mejah teh območij in tras, ki so določene v grafičnih
prikazih tega dokumenta, se namenska raba prostora ne
sme spreminjati ali se sme spreminjati le pod posebnimi
pogoji, določenimi z zakonom.

6.4.5. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sesta-
vin planskih aktov Občine Zreče

Za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Zreče je odgovorna Občina Zreče. Osnovni instru-
menti za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
bodo posebne strokovne podlage – programske zasnove,
ki jih bodo Občina Zreče ter drugi pristojni in zainteresirani
za urejanje prostora in posege v prostor, oblikovali in spreje-
li skladno z usmeritvami iz teh prostorskih sestavin in v
katerih bodo konkretizirani dolgoročni cilji in naloge.

6.4.5.1. Načini nadaljnjega urejanja posameznih ob-
močij s prostorskimi izvedbenimi akti

Posamezna območja občine bo občina urejala po pro-
storskih celotah in njihovih delih.

A) Prostorski izvedbeni načrti (PIN)
Z zazidalnimi načrti (ZN) bodo določeni pogoji za ureja-

nje pomembnejših delov naselja Zreče, kjer se na območjih
zazidave prepletajo osnovne dejavnosti, za manjša območja
graditve s prevlado ene dejavnosti, za specifične objekte in
ureditve in za območja, kjer je ZN izdelan in sprejet z odlo-
kom, a še ni v celoti realiziran. Za ureditveno območje KTC
Rogla je že izdelan ZN, ki ostaja obvezno občinsko izhodiš-
če za urejanje tega prostora.

Z ureditvenimi načrti (UN) bodo določeni pogoji za
urejanje območij, kjer prevladujejo posegi v prostor, ki niso
graditev, vendar predstavljajo večjo trajno spremembo pro-
stora (za območje kamnoloma na Stranicah, za območja, ki
so opredeljena za rekreacijo in športne površine ter za po-
dobna območja).

Z lokacijskimi načrti (LN) bodo določeni pogoji za po-
sege – gradnje infrastrukturnih objektov in naprav, kjer je
posledica nova izključna raba prostora, in za posege –
gradnje infrastrukturnih objektov in naprav in ureditev vpli-
vov, kjer je posledica prekrivajoča raba v vplivnem območju
objektov. LN bodo izdelani za posege v prostor v ureditvenih
območjih ter izven njih.

B) Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
S PUP bodo določeni pogoji za urejanje delov ureditve-

nih območjih naselij (zgrajeni deli naselja, kjer je bil PIN že
realiziran, deli naselja, kjer bo PIN izdelan v 2. etapi izdelave
in deli naselja, kjer ni predvidena izdelava PIN). S PUP bodo
določeni tudi pogoji za urejanje naselij z opredeljenimi ure-
ditvenimi območji, brez večjih razvojnih potreb, ki so bila
lahko zaokrožena v naselje oziroma kjer so bila ugotovljena
večja neskladja v odnosu različnih oblik rabe prostora. S
PUP bo opredeljeni tudi pogoji za urejanje odprtega prosto-
ra Občine Zreče.

6.4.5.2. Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetih
prostorskih sestavin planskih aktov, ki narekujejo postopek
spremembe planskih aktov

Merila za odstopanje od sprejetih prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Zreče, ki narekujejo postopek spre-
membe planskih aktov, so obvezna izhodišča, ki so našteta
v točki 6.4.4. tega planskega akta, ter bistveni pogoji in
možnosti nadaljnjega družbenoekonomskega in socialnega
razvoja Občine Zreče.

Če se na predlog Občine Zreče pojavi družbeno ute-
meljena potreba za odstopanje od obveznih izhodišč, ali če
obstajajo širši javni interesi, ugotovljeni s spremembami dol-
goročnega plana Republike Slovenije, za odstopanja od
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obveznih izhodišč, mora ustrezne spremembe in dopolnitve
teh prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče obrav-
navati in sprejeti, po postopku kot ga določa zakonodaja,
Občinski svet Občine Zreče.

6.4.5.3. Predlog dodatnih raziskav, analiz in študij
Za dopolnjevanje uresničevanja in spremljanja prostor-

skih sestavin planskih aktov Občine Zreče ter za dokončno
odločanje o urejanju prostora v postopku priprave strokov-
nih podlag za posege v prostor je potrebno pripraviti:

– dopolnitev urbanističnih zasnov s primerjalnimi oce-
nami urbanih stroškov za območja mesta Zreče v skladu z
zakonom o urejanju prostora in navodilih o vsebini in meto-
dologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občine,

– strokovne podlage za dopolnitev usmeritev za varo-
vanje naravne in kulturne dediščine,

– proučitev potreb po vodi; oskrba s pitno vodo in
tehnološko vodo in vodo za potrebe kmetijstva

– proučitev možnosti izgradnje zajezitev in zadrževalni-
kov ter MHE,

– proučitev možnosti uporabe plina za ogrevanje nase-
lij ob trasi plinovoda,

– agrokarto kmetijskih potencialov Občine Zreče,
– opredelitev nadomestnih kmetijskih zemljišč (po eta-

pah) za tista zemljišča, ki jim bo spremenjena namembnost
zaradi nujnih potreb mesta, naselij in infrastrukturnih objek-
tov,

– strokovne podlage za lokacije čistilnih naprav,
– proučitev možnosti cestnih povezav Stranice – Križe-

vec – Zreče,
– strokovne podlage za ureditveni načrt kamnoloma

Stranice,
– raziskava rezerv geotermalne vode in mineralnih su-

rovin na območju Občine Zreče.

6.4.5.4. Skupne naloge s sosednjimi občinami
Občina Zreče se obvezuje, da bo tudi po sprejetju

prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče – v letu
1998, sodelovala pri razreševanju skupnih problemov na
mejnih območjih in v širšem prostoru. Za evidentirane, a ne
razrešene soodvisnosti je potrebno pripraviti skupne stro-
kovne podlage. Skupno proučevanje prostora bo temeljilo
na skupno dogovorjenih usmeritvah urejanja prostora in vars-
tva okolja, kjer ne poznamo občinskih mej.

Skupne naloge pri usmerjanju prostorskega razvoja s
sosednjimi občinami so:

– določitev poselitvene strategije in proučitev možnosti
oblikovanja manjših zaposlitvenih jeder na območju Občine
Zreče,

– usklajevanje namembnosti površin z enotnim regij-
skim lokacijskim modelom,

– turistično rekreacijsko območje Rogla, kot sestavni
del širšega turističnega rekreacijskega potenciala Pohorje,
kjer se prepletajo interesi več uporabnikov prostora (goz-
darstvo, kmetijstvo – pašništvo, naravovarstvo, turizem, re-
kreacija)

– usklajevano načrtovanje izboljšave kmetijskih zem-
ljišč (melioracije)

– v okviru celjske regije določitev lokacije za odlaganje
(predelava in deponija) nevarnih – posebnih odpadkov

– proučitev možnosti za skupno regijsko deponijo ko-
munalnih odpadkov

– zasnova elektro in telefonskega omrežja na mejnih
območjih

– usklajevano načrtovanje vodnogospodarskih uredi-
tev ter izkoriščanje vodnih virov

– usklajevano načrtovanje cestnih povezav
– usklajevanje morebitne izgradnje – vzpostavitve –

železniškega tira Poljčane – Zreče
– načrtovanje skupne čistilne naprave.

6.4.6. Urbanistična zasnova naselja Zreče – program-
ske usmeritve

Urbanistična zasnova naselja Zreče določa za ureditve-
no območje naselja Zreče usmeritve za razvoj naselja in
dejavnosti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije de-
javnosti in namensko rabo prostora, urbanistično oblikoval-
ske usmeritve, usmeritve za varstvo naravne in kulturne de-
diščine ter varstvo okolja in usmeritve za urejanje območij s
prostorskimi izvedbenimi akti.

Ureditveno območje naselja Zreče:
Ureditveno območje urbanistične zasnove naselja Zre-

če zajema prostorsko in funkcionalno zaključeno območje
mesta Zreče. Naselje leži na terasi med reko Dravinjo na
severovzhodni strani ter potokom Koprivnico na jugozahod-
ni strani. Razteza se od Dobrave na jugovzhodni strani do
zožitve doline Dravinje med Loško goro in severozahodnim
obronkom Brinjeve gore. K ureditvenemu območju mesta
Zreče sta opredeljeni tudi prostorsko ločeni ureditveni ob-
močji Zreče – Lorger, ob izlivu Sopočnice v Dravinjo, ter
območje novega pokopališča, na vzpetini zahodno od Ko-
privnice. Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja
Zreče meri okrog 187,96ha (Zreče: 138,76ha, Zreče-Lor-
ger: 6,85ha, novo pokopališče: 2,35ha).

Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti
so naslednje:
Ocene sprejemljivosti prostora dopuščajo povečanje

števila prebivalcev za okrog 1400 oziroma na ocenjeno
skupno število 4410 prebivalcev.

Racionalna in optimalna raba prostora znotraj ureditve-
nega območja naselja Zreče s prenovo posameznih obmo-
čij in delno širitvijo površin za poselitev v smeri proti jugovz-
hodu – Dobrava in Radana vas.

Razvijanje vloge Zreč kot središče občinskega in ožje-
ga regionalnega pomena ob vzporedni krepitvi vloge naselja
kot zdraviliško turističnega središča s poudarjenim razvojem
oskrbnih, storitvenih, družbenih in zdraviliško turističnih de-
javnosti znotraj obstoječih centralnih in zdraviliško turističnih
območij naselja Zreče.

Prenova, zapolnitve, in optimalna raba obstoječih povr-
šin za stanovanja ter uravnotežena širitev stanovanjske grad-
nje na za to načrtovane površine na jugovzhodnem predelu
Zreč, na območju Dobrave. Prenova stavbnega fonda ter na
določenih območjih dopolnitve osnovne stanovanjske funk-
cije s funkcijami, ki so pomembne za razvoj zdraviliško turi-
stičnih dejavnosti.

Prenova obstoječih proizvodnih con v osrednjem delu
naselja (Zg. Zreče) predvsem s prehajanjem na proizvodne
postopke, ki so za okolje manj moteči, ter s prenovo grad-
benega fonda in preurejanjem obstoječih zunanjih površin
znotraj proizvodnih območij. Razširitev obstoječega proi-
zvodnega območja UNIOR II v smeri proti Radani vasi ter
postopno prestavljanje proizvodnje v novo območje.

Prenova in razširitev območij za šport in rekreacijo na
predelu športnega stadiona ter na območju načrtovanih za-
drževalnikov na Koprivnici. Ohranitev sedanjih in urejanje
novih zelenih površin in mestnih gozdov s poudarkom na
zaščitni in oblikovno krajinski funkciji zelenja v mestu.

Sanacija prometnega omrežja v naselju s preusmerja-
njem tranzitnega prometa (v smeri proti Rogli) izven central-
nih predelov naselja; izboljšanje peš povezav med posamez-
nimi deli naselja ter predvsem z območji za rekreacijo ter
preostalimi deli naselja; urejanje sprehajalnih poti v območ-
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jih, ki so prednostno opredeljena kot zdraviliško turistična;
organizacija površin za mirujoč promet.

Sanacija in nadaljnje urejanje komunalne in energetske
infrastrukture ter infrastrukture zvez ob upoštevanju ekološ-
kih sanacij in varovanj.

Podrejanje vseh posegov pogojem varovanja okolja ter
sanaciji obstoječih virov onesnaževanja in motenj v okolju.

Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru:
Stanovanja:
Gradnja večstanovanjskih objektov je načrtovana v ju-

govzhodnem delu ureditvenega območja naselja Zreče
(S29), med obstoječim centrom naselja ter regionalno ce-
sto R3701 Zreče – Rogla, na osnovi že pripravljenega zazi-
dalnega načrta.

Gradnja individualnih stanovanjskih objektov bo pote-
kala v opredeljenih območjih za stanovanjsko gradnjo pred-
vsem na Dobravi (S30 in S31). Znaten delež individualne
stanovanjske gradnje je predviden z zapolnitvami v okviru
obstoječih stanovanjskih območij. V vseh obstoječih stano-
vanjskih območjih je dovoljena prenova obstoječih stano-
vanjskih enot ter s tem izboljšanje kvalitete stanovanj.

Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne
dejavnosti):

Razvoj centralnih dejavnosti bo potekal znotraj obstoje-
čih območij: C1 in C2 (Zg. Zreče), C3 (šolsko območje s
cerkvijo), C4 in C5 (novi centralni del mesta Zreče). Za
območje Zg. Zreč je predvidena predvsem kvalitetna preno-
va obstoječih objektov in površin, na območju novega cen-
tra mesta pa nadaljevanje izgradnje objektov in urejanja po-
vršin skladno z usmeritvami iz veljavnih prostorskih izvedbe-
nih načrtov.

Zdraviliško turistične dejavnosti:
Poleg razvijanja centralnih dejavnosti je kot najpo-

membnejše za razvoj Zreč opredeljeno dograjevanje in
urejanje območij za zdraviliško turistične dejavnosti ter s
tem krepitev te funkcije naselja. Razvoj zdraviliško turistič-
nih dejavnosti je načrtovan v območjih jugozahodno ob
centru Zreč (C6 in C7).

Proizvodne dejavnosti:
Za obstoječa območja proizvodnih dejavnosti (P1, P2,

P3) v osrednjem delu naselja je predvidena prenova obsto-
ječih objektov in površin, obenem pa postopno prestavljanje
proizvodnje predvsem iz območij P2 in P3 v proizvodna
območja na jugozahodnem obrobju ureditvenega območja
(P5, P7 in P8). Za proizvodno območje Comet (P1) je načr-
tovana širitev proti severozahodu (P6).

Obrtno proizvodne dejavnosti:
Za gradnjo objektov za obrtno proizvodne dejavnosti je

opredeljenih več manjših obrtno proizvodnih območij, ki so
razporejena večinoma ob proizvodnih območjih. Za že zazi-
dana obrtno proizvodna območja (O1, 02) v Zg. Zrečah in
(O3) v območju Zreče – Lorger je predvidena prenova ob-
jektov in površin, novogradnja pa je opredeljena v štirih še
nezazidanih območjih (O4 do O7).

Območja za šport in rekreacijo:
Večje območje za šport in rekreacijo predstavlja ob-

močje stadiona NK Zreče na ravnici ob levem bregu Dravi-
nje (R1); načrtovana je razširitev območja (R2). Ureditve
bodo izhajale iz ureditvenega načrta za to območje. Drugo
večje športno rekreacijsko območje je predvideno ob načr-
tovanih zadrževalnikih na Koprivnici (R3).

Zelene površine:
Vse zelene površine ter mestni gozdovi (D1 do D18)

morajo načeloma ohranjati svojo namembnost ter na njih ni
predvidena gradnja; enako velja za ves obvodni prostor ob
Dravinji. Za površine parkovnega značaja je predvidena
sanacija. Pri urejanju zelenih površin je potrebno poudarja-

ti njihovo vizualno, razmejitveno, označevalsko ter bivalno
estetsko vlogo v prostoru. V ureditveno območje naselja
sta zajeti tudi dve manjši območji najboljših kmetijskih zem-
ljišč (1a in 1b), ki se jima raba ne sme spreminjati, dolgo-
ročno pa predstavljata možnost za širitev dejavnosti v nase-
lju Zreče.

Promet:
Ureditveno območje naselja Zreče je prometno do-

stopno iz regionalne ceste R2430 Maribor – Celje, ki pote-
ka jugozahodno od ureditvenega območja naselja Zreče, z
odcepom v križišču pri Ulipiju.

Dve glavni prometnici potekata skozi ureditveno ob-
močje vzporedno v smeri od jugovzhoda proti severozaho-
du: cesta na terasi skozi center Zreč ter cesta po dolini ob
Dravinji. Obstoječe cestno omrežje zadovoljivo povezuje
najbližja naselja z mestom. Notranja mreža lokalnih cest je
bila grajena na osnovi premišljenih usmeritev iz zazidalnih in
drugih ureditvenih načrtov. Sestavni del prometne zasnove
so tudi ureditve površin za parkiranje osebnih avtomobilov.
Znotraj naselja so predvidene rekonstrukcije cestnih ele-
mentov (križišča, priključki lokalnih internih dovozov na lo-
kalne ceste) ter dodatne ureditve hodnikov za pešce za
zagotovitev varnega peš prometa. Posebne ločene kolesar-
ske steze niso predvidene.

Pri izgradnji cestnega omrežja je potrebno upoštevati:
vse prometne površine se izvedejo v asfaltu, razen v primeru
posebnih zahtev; vsak objekt mora imeti urejen dovoz do
lokalne ceste; odmik objektov od lokalne ceste mora znašati
min. 5,0m; glede na dejavnost v objektu je potrebno zagoto-
viti ustrezno število parkirnih mest; pri rekonstrukciji obsto-
ječih cest je potrebno upoštevati elemente podane v lokacij-
skih načrtih oziroma v lokacijskih dokumentacijah. Za grad-
njo novih objektov v varovalnem pasu cest so investitorji
dolžni pridobiti soglasje upravljavca; pri lokalni cesti se upo-
števa pas v širini 10m od osi ceste.

V urbanistični zasnovi naselja Zreče je upoštevana mož-
nost za ponovno vzpostavitev železniške proge Poljčane –
Zreče, katere koridor poteka po trasi opuščene ozkotirne
železniške proge. V zasnovah prometnega omrežja je proga
opredeljena kot železniška proga za medmestni in primestni
promet.

Komunalna, energetska infrastruktura in zveze:
Za ureditveno območje je predviden ločen sistem od-

vajanja odplak. Za naselje Zreče bo dograjen kolektor s
sekundarno mrežo kanalizacije. Kolektor bo navezan na
predvideno čistilno napravo na lokaciji pod Radano vasjo.

Izgradnja omrežja za odvod in čiščenje odplak ter do-
grajevanje kanalizacijskega sistema za širše območje bo
potekalo na osnovi podrobnejših lokacijskih načrtov. Za vsa
predvidena območja, kjer bo potekala novogradnja, je po-
trebno zagotoviti vodovodne priključke za pitno vodo in za
zagotovitev požarne varnosti. Lociranje in izgradnja kanaliza-
cijskega in vodovodnega omrežja morata biti usklajeni z
upravljavci vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. Rav-
nanje z odpadki bo potekalo skladno z občinskim odlokom
o ravnanju z odpadki.

Za oskrbo z električno energijo je predvidena ureditev
visokonapetostnega in nizkonapetostnega kabelskega raz-
voda na osnovi prostorskih izvedbenih aktov za posamezna
območja urejanja. Za celotno ureditveno območje je predvi-
dena dograditev omrežja javne razsvetljave.

Telefonsko omrežje in omrežje CATV bo dograjevano
skladno s potrebami v vseh opredeljenih območjih za grad-
njo znotraj ureditvenega območja naselja Zreče.

V delu ureditvenega območja naselja Zreče, na ob-
močjih večstanovanjske (blokovne) gradnje, je ogrevanje
objektov zagotovljeno iz toplovodnega omrežja iz centralne
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kotlovnice. Za območje mesta Zreče je predvidena izgrad-
nja plinovodnega omrežja za široko potrošnjo, kar bo omo-
gočilo ogrevanje preostalih delov ureditvenega območja na-
selja tudi na ta način.

Zasnova namenske rabe prostora:
Ureditveno območje naselja Zreče je opredeljeno kot

območje stavbnih zemljišč (razen dveh območij najboljših
kmetijskih zemljišč, ki so znotraj ureditvenega območja) z
naslednjimi osnovnimi rabami – prevladujočimi namem-
bnostmi:

Območje Prevladujoča Velikost / ha Predv. število
oznaka namembnost skupaj nezazidano stan. preb.

%

S Območja za stanovanja 75,19 26,39 238-430 1145-1416
40%

C Območja za oskrbne in 24,64
storitvene dejavnosti 13%
(centralne dejavnosti)

P Območja za proizvodne 22,05 4,84
dejavnosti 11,7%

O Območja za obrtno 6,92 5,03
proizvodne dejavnosti 3,7%

R Območja za šport in 18,49 16,20
rekreacijo 9,8%

D Druge površine 35,50
(načeloma ni dovoljena 19,0%
sprememba namembnosti)

Po Območja pokopališč 2,30
1,2%

1 Kmetijska zemljišča 3,00
1,6%

Ureditveno območje 187,96 52,46
urbanističnih zasnov 100,0%
naselja Zreče

Urbanistično oblikovalske usmeritve:
Stanovanjska območja:
Za vsa stanovanjska območja individualne gradnje velja

načeloma možnost gradnje prizidkov in adaptacije obstoje-
čih objektov ob upoštevanju usmeritev za zazidanost parce-
le (60:40), usmeritev glede sprememb namembnosti objek-
tov (ohranjati je primarno stanovanjsko funkcijo območij,
nova, dodana dejavnost ne sme motiti okolja) ter usmeritev
za oblikovanje objektov (podrediti obstoječim, kvalitetnim,
sosednjim objektom).

V stanovanjskih območjih individualne gradnje S1 do
S4, S6, S9 do S10, S20 do S21 in S23 je dovoljena nova
gradnja objektov kot zapolnitev med objekti, pri čemer je
potrebno racionalno uporabiti razpoložljivo zemljišče (veli-
kost parcel od 500m2 do največ 800m2).

V območjih S26 in S27 je dovoljena gradnja novih
objektov na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag,
s katerimi mora biti zagotovljena smotrna raba razpoložljive-
ga zemljišča.

V območjih individualne in večstanovanjske gradnje
S25 in S28 do S31 bodo upoštevani urbanistično oblikoval-
ski pogoji iz zazidalnih načrtov za posamezna območja ure-
janja.

Centralna območja naselja (za oskrbne, storitvene in
družbene dejavnosti):

Zazidalna zasnova in oblikovanje objektov v območjih
centralnih dejavnosti morajo biti opredeljeni v prostorskih
izvedbenih načrtih, ki izhajajo iz usmeritev teh urbanističnih
zasnov, za posamezna območja urejanja.

V opredeljenih obstoječih in razširjenih območjih za
centralne dejavnosti so v objektih možne dejavnosti central-
ne dejavnosti (praviloma v parterju) dopolnjene s servisno-
storitvenimi dejavnostmi, turistične in dejavnosti za zdravili-
ški turizem, stanovanja (praviloma v etaži oziroma mansardi).
Oblikovanje objektov in ureditvena zasnova morata odražati
funkcijo posameznih objektov in celotnega območja ureja-
nja, pri čemer je pri posegih v grajeno strukturo naselja
potrebno ohranjati kvalitetno arhitekturo naselja, kjer ta ob-
staja, in si prizadevati za izboljšanje neustreznosti doseda-
njih posegov.

Pri lociranju novih objektov, pri dozidavah in nadzida-
vah obstoječih objektov je potrebno upoštevati značilen vzo-
rec poselitve v naselju in značilnosti okoliške arhitekture;
zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od lokalnih cest,
parcelnih mej ter sosednjih objektov s pogojem, da zazida-
nost parcele ne presega 60% razpoložljivega zemljišča.
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Višinske in tlorisne gabarite ter etažnost je potrebno
prilagajati gabaritom obstoječe zazidave s tem da so podre-
jeni dominantam naselja.

Začasni objekti za morebitne sezonske prireditve in
druge vrste turistične ponudbe morajo biti locirani tako, da
ne ovirajo drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani v
varovanih območjih.

Območja za proizvodne in obrtno proizvodne dejav-
nosti:

za vsa območja velja, da so zaključene celote. Vsi
posegi morajo biti odraz funkcije objektov oziroma celotne-
ga območja z upoštevanjem novih tehnoloških dognanj gle-
de načina gradenj kot tudi tehnoloških postopkov, ob stro-
gem upoštevanju pogojev za varovanje okolja.

Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter
za varstvo okolja

Za vse posege v območjih zavarovanih objektov narav-
ne in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in
soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

V prostorskih izvedbenih načrtih (PIN) in prostorski ure-
ditvenih pogojih za posamezna območja urejanja je obvezna
opredelitev ustreznih krajinskih ureditev ter pogoje za vars-
tvo okolja znotraj mej posameznih območij urejanja oziroma
v celotnem ureditvenem območju naselja Zreče in širše.

Usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbe-
nimi načrti (PIN) in prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP)

Posamezna območja urejanja znotraj ureditvenega ob-
močja naselja Zreče bodo urejena s PIN in PUP, ki so že
izdelani in sprejeti oziroma morajo biti izdelani na osnovi
usmeritev iz teh urbanističnih zasnov:

ZN (zazidalni načrti) za območja urejanja: S2b del, S12
del, S15, S16, S17del, S19, S25, S28, S30, S31, C5,
C6, C7 in C8, P6 in D15, P5, P7 in P8, O7, R3, D9 in D11.

UN (ureditveni načrti) za območja urejanja: S1 in D18,
R1 in R2, S23, S32, O3 in O7.

PUP (prostorski ureditveni pogoji) za ves preostali del
ureditvenega območja naselja Zreče.

LN (lokacijski načrti): za posege – gradnje infrastruk-
turnih objektov in naprav, kjer je posledica nova izključna
raba prostora, in za posege – gradnje infrastrukturnih objek-
tov in naprav in ureditev vplivov, kjer je posledica prekrivajo-
ča raba v vplivnem območju objektov.

2) Spremembe in dopolnitve kartografskega dela dol-
goročnega plana se izvedejo zaradi ustanovitve nove Občine
Zreče ter razdelitve prejšnje občine Slovenske Konjice na tri
samostojne občinske enote.

Vsebina spremenjenega in dopolnjenega kartografske-
ga dela dolgoročnega plana je naslednja:

Vsebina Merilo
list a/ Naslovnica
list b/ Vsebina
list št. 1 Zasnova kmetijstva in gozdarstva

(tema 1) 1:25000
list št. 2 Zasnova vodnega gospodarstva

(tema 2) 1:25000
list št. 3 Zasnova rudnin (tema 3) 1:25000
list št. 4 Zasnova naravne in kulturne

dediščine (tema 4) 1:25000
list št. 5 Zasnova rekreacije v naravnem

okolju (tema 5) 1:25000
list št. 6 Zasnova sanacij (tema 6) 1:25000
list št. 7 Zasnova naselij in območij za

poselitev  (tema 7) 1:25000
list št. 8 Zasnova prometnega omrežja

(tema 8) 1:25000
list št. 9 Zasnova omrežja zvez (tema 9) 1:25000

Vsebina Merilo
list št. 10 Zasnova energetskega omrežja

(tema 10) 1:25000
list št. 11 Zasnova območij za obrambo in

zaščito (tema11) 1:25000
list št. 12 Zasnova načinov urejanja prostora

(tema 12) 1:25000
list št. 13 Zasnova osnovne rabe prostora

občine Zreče  (tema 13) 1:25000
lista št. 14 Urbanistična zasnova naselja

Zreče  (tema 14) :
14.1 Zasnova namenske rabe prostora

(tema 14a) 1:5000
14.2 Zasnova načinov urejanja prostora

(tema 14b) 1:5000
list št. 15 Območja za poselitev (tema 7)

- montaža kart TTN5 1:5000

(3) V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu
se vsebina kart ustrezno spremeni in dopolni:

Vsebina spremenjenega in dopolnjenega dela kar-
tografske dokumentacije je naslednja:
list a) Naslovnica
list b) Vsebina
list št. 1 Preglednica vezave listov PKN5 1:25000
list št. 2 PKN5 - Ruše 31, 32 (montaža) 1:5000
list št. 3 PKN5 - Ruše 41 1:5000

list št. 4 PKN5 - Ruše 42 1:5000
list št. 5 PKN5 - Slovenska Bistrica 2 1:5000
list št. 6 PKN5 - Slovenska Bistrica 3 1:5000
list št. 7 PKN5 - Slovenska Bistrica 4 1:5000
list št. 8 PKN5 - Slovenska Bistrica 5 1:5000
list št. 9 PKN5 - Slovenska Bistrica 12 1:5000
list št. 10 PKN5 - Slovenska Bistrica 13 1:5000
list št. 11 PKN5 - Slovenska Bistrica 14 1:5000
list št. 12 PKN5 - Slovenska Bistrica 15 1:5000
list št. 13 PKN5 - Slovenska Bistrica 22 1:5000
list št. 14 PKN5 - Slovenska Bistrica 23 1:5000
list št. 15 PKN5 - Slovenska Bistrica 24 1:5000
list št. 16 PKN5 - Slovenska Bistrica 25 1:5000
list št. 17 PKN5 - Slovenska Bistrica 32 1:5000
list št. 18 PKN5 - Slovenska Bistrica 33 1:5000
list št. 19 PKN5 - Slovenska Bistrica 34 1:5000
list št. 20 PKN5 - Slovenska Bistrica 35 1:5000
list št. 21 PKN5 - Slovenska Bistrica 42, 43

(montaža) 1:5000
list št. 22 Legenda za liste št. 2 do št. 21

3. člen
(1) Besedilo srednjeročnega družbenega plana se v

točki: 10. Prostorski razvoj v celoti nadomesti z besedilom iz
točke 1) iz 2. člena tega odloka.

(2) Kartografski del srednjeročnega družbenega plana
se v celoti nadomesti s kartografskim delom, katerega vse-
bina je navedena v točki 2) iz 2. člena tega odloka.

(3) Kartografska dokumentacija k srednjeročnemu druž-
benemu planu se v celoti nadomesti s kartografsko doku-
mentacijo, katere vsebina je navedena v točki 3) iz 2. člena
tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-03/97/98-2
Zreče, dne 5. julija 1999.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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