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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2811.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Maleziji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Maleziji s sedežem v Canberri postavim dr. Milana
Balažica.
Št. 501‑03‑34/2013‑2
Ljubljana, dne 16. septembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2812.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Belorusiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Belorusiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi postavim
mag. Primoža Šeliga.
Št. 501‑03‑35/2013‑2
Ljubljana, dne 16. septembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Leto XXIII

MINISTRSTVA
2813.

Odredba o določitvi objektov in okolišev
objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah
in v Gotenici za objekte in okoliše objektov
posebnega pomena ter ukrepih za njihovo
varovanje

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o organizi‑
ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister
za notranje zadeve

ODREDBO
o določitvi objektov in okolišev objektov policije
v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici
za objekte in okoliše objektov posebnega
pomena ter ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
Objekti in okoliši objektov policije, ki so posebnega pome‑
na za opravljanje njenih nalog, so objekti Policijske akademije v
Tacnu, Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje
vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah ter Vadbene‑
ga centra Gotenica in Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici.
2. člen
(1) Objekti in okoliši objektov so last Republike Slovenije,
v upravljanju ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Objekti in okoliši objektov:
1. Policijske akademije v Tacnu so namenjeni:
– izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju,
– vadbi na poligonih in športnih igriščih,
– namestitvi ter prehrani,
– infrastrukturi Policijske akademije,
– upravljanju, varovanju in vzdrževanju Policijske aka‑
demije in
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.
2. Oddelka za šolanje službenih psov in Policijske postaje
vodnikov službenih psov Ljubljana na Gmajnicah so namenjeni:
– šolanju in vadbi službenih psov,
– namestitvi in oskrbi službenih psov in udeležencev
usposabljanj in izpopolnjevanj,
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme, po‑
trebne za delo policijske enote in
– opravljanju operativnih nalog policije.
3. Vadbenega centra Gotenica in Centra za oskrbo Go‑
tenica v Gotenici, na Mrzlem Studencu in v Grčaricah so
namenjeni:
– namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani
policistov,
– vadbi na poligonih in vadbiščih,
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– infrastrukturi centra,
– upravljanju, vzdrževanju in varovanju centra,
– hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
– skladiščenju materialno‑tehničnih sredstev in druge
opreme in
– ravnanju z zaseženimi in odvzetimi predmeti.
3. člen
Okoliši objektov iz 1. člena te odredbe so funkcionalna
zemljišča, ki obsegajo:
1. parcele, vpisane v katastrski občini Tacen: 270/4, 262/2,
262/6, 262/5, 262/1, 262/4, 581/1, 262/3, 270/5, 263, 264/4,
261/1, 264/1, 261/4, 264/3, 264/2, 261/3, 257/12, 261/1, 581/2,
267/1, 266/4, 267/3, 266/1, 267/2, 266/2, 266/3, 266/5, 266/8,
266/9, 245/3, 245/4, 245/11, 245/14, 245/15, 245/35, 245/36;
2. parcelo, vpisano v katastrski občini Dobrova: 2847/12;
3. parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica: 3, 20/3,
26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19,
37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76,
94, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74,
284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 284/100, 284/101,
284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813/1,
813/2, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/2, 862/3,
863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2,
876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1,
887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7,
906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977,
985, 988/1, 989/1, 991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7,
1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2,
1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6,
1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3,
1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1,
1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4,
1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47,
2438/3, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2686/12, 2686/2, 2686/13,
2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3, 2692/4,
2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2, 2698/3,
2698/5, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3, 2703/4,
2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4, 2708/6,
2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1, 2711/3,
2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723,
2726, 2727, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737,
2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2755,
2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770,
2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780,
2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2,
2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147, *165,
*170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1, *184,
*186, *189, *194, *195, *197, *198, *199, *204, 26/5, 28, 31/1,
33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1,
71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188,
204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216/1,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 239/3 240, 241, 242/1, 242/2,
242/3, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 249, 250/3, 251, 252, 253,
257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5, 815/1, 816/1,
818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/3,
827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1, 864, 879/1,
895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1,
913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 919, 920,
921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927/2, 930/1, 930/2,
931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1, 936, 937, 938/2, 939/2,
940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3, 966/2, 967, 968/1, 968/2,
969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2, 982/2, 983/1, 984/2, 986/1,
988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5,
1003/6, 1004/1, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009/1, 1009/2,
1009/4, 1009/8, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388,
1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1,
1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4,
1543/5, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1,
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2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3,
2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4,
2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680,
2681/2, 284/85, 284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89,
284/90, 284/91, 284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2,
1154/3, 1154/4, 1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2,
191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2,
202/2, 203/2, 204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2,
263/2, 264/1, 265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2,
282/4, 298/7, 298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2,
826/2, 829/5, 830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2,
839/2, 856/1, 857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15,
1003/16, 1003/18, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23,
1003/24, 1510/5, 1518/6, 1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6,
1547/6;
4. parceli, vpisani v katastrski občini Koče: 1141/115,
1141/116;
5. parcelo, vpisano v katastrski občini Grčarice: 1702/13.
4. člen
(1) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele
v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih ze‑
mljišč in gozdov Republike Slovenije dal v zakup Ministrstvu
za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
725/1, 726/1, 729/1, 730/1, 734/1, 734/2, 735/1, 736/1, 739,
740, 743, 744, 747, 748, 752/1, 753/1, 804, 805, 806, 808,
809, 810, 811/1, 816/3, 817, 820, 821, 824, 825, 826, 829/1,
830/1, 831, 832/1, 833/1, 834/2, 834/3, 835/1, 836/1, 838, 839,
856, 857, 858/1, 859, 860/1, 862/1, 945, 946/1, 946/2, 946/3,
947, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 952/1,
952/2, 954, 957, 958, 959, 960, 1003/1, 1003/2, 1003/10,
1022/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1036, 1037/1, 1145/28, 1145/29, 1145/34, 1145/35, 1145/41,
1145/42, 1145/43, 1145/47, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154/1, 1154/2, 1158, 1159, 1161/1, 1162/1, 1163,
1164/1, 1164/6, 1166, 1167, 1173, 1174, 1198, 1212/1, 1212/2,
1212/3, 1241, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296,
1298, 1304, 1306/2, 1307/2, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315/2, 1316/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1355/2,
1356/2, 1357/2, 1358/2, 1360/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373,
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1387, 1394, 1395,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419,
1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428, 1430/1,
1430/4, 1431/1, 1431/4, 1431/6, 1433/2, 1434/1, 1434/2,
1434/3, 1434/4, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440/1, 1440/2,
1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447/1, 1447/2, 1449, 1450,
1452/1, 1452/2, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1456/3, 1456/5,
1457, 1458, 1459/1, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472/1, 1473/1, 1474/1, 1475/1,
1475/3, 1476/1, 1476/3, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/3, 1479,
1480, 1482/1, 1482/3, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/3, 1485/1,
1485/3, 1486/1, 1486/3, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 1488/3,
1489/1, 1489/3, 1490/1, 1490/3, 1491/1, 1491/3, 1492/1,
1492/3, 1493/1, 1493/3, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/1,
1499/1, 1499/3, 1500/1, 1500/3, 1501/1, 1501/3, 1502/1,
1502/3, 1503/1, 1503/3, 1504/1, 1504/3, 1505/2, 1506/1,
1507, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/6, 1509/1, 1509/3, 1510/1,
1511/1, 1511/3, 1512/1, 1512/3, 1513, 1514/1, 1515, 1516/1,
1517, 1518/1, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525,
1526, 1527/1, 1528/2, 1529/1, 1544/1, 1544/3, 1607/1, 1614/1,
1630/9.
(2) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele v
katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije dal v souporabo Ministrstvu za
notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
749, 802/1, 803/1, 803/2, 1156, 1165, 1168, 1169, 1170, 1171,
1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193,
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1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203/1, 1204, 1205,
1206, 1207, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1293, 1309, 1319, 1321,
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,
1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1433/1, 1436/1, 1545/1,
1546/1, 1547/1, 1548/1, 1548/4, 1549/1, 1549/2, 1550/1,
1550/2, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1553/1, 1553/2,
1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1,
1557/2, 1558/1, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574,
1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591/1, 1592, 1596,
1597, 1598, 1601, 1602, 1604/1, 1604/2, 1606/2, 1608.
5. člen
(1) Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija
izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazova‑
nje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov
in dogodkov na varovanem območju.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, video nadzor, fizične ograde ter
sistem, ki omogoča kontrolo vstopa in izstopa ter zadrževanja
v objektih in okoliših objektov.
(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali obča‑
sno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov.
6. člen
(1) Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah
varovanja, ki jih narekujejo ocena stopnje ogroženosti objekta
in trenutne varnostne razmere.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov določi za posame‑
zna območja generalni direktor policije z načrtom varovanja.
7. člen
Način vstopanja v objekte in na območja okolišev objek‑
tov ter gibanja v objektih in okoliših objektov določi generalni
direktor policije.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati:
– Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Centra
za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list
RS, št. 3/10 in 15/13 – ZODPol),
– Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na
lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje (Uradni list
RS, št. 56/08 in 15/13 – ZODPol) in
– Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov Policij‑
ske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS,
št. 68/07 in 15/13 – ZODPol).
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad‑
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007‑356/2013
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013‑1711‑0055
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
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Odločba o soglasju k odločitvi uprave
ustanove o spremembi sedeža Mednarodne
fundacije – ustanove za promocijo bosanske
piramide sonca

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi tretjega odstavka
17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – ura‑
dno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) na zahtevo ustano‑
ve Mednarodne fundacije – ustanove za promocijo bosanske
piramide sonca, v zadevi izdaje soglasja k odločitvi uprave o
spremembi sedeža ustanove, naslednjo

ODLOČBO
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k odločitvi uprave
ustanove o spremembi sedeža Mednarodne fundacije – usta‑
nove za promocijo bosanske piramide sonca. Novi sedež usta‑
nove je Hruševo 61, 1356 Dobrova.
Št. 0140‑13/2013/1
Ljubljana, dne 19. avgusta 2013
EVA 2013‑3340‑0017
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
za kulturo

2815.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v avgustu 2013

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o
načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS,
št. 21/13), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu
trošarine za komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13),
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za
energente, ki se porabijo za industrijsko‑komercialni namen
(Uradni list RS, št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe
o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS,
št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10,
82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11,
59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11,
101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13 in 66/13) minister
za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v avgustu 2013
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro‑
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo,
48/12 in 109/12) za obdobje od 1. avgusta 2013 do 31. avgusta
2013 znaša 402,70 eurov na 1000 litrov.
Št. 007‑654/2013/6
Ljubljana, dne 16. septembra 2013
EVA 2013‑1611‑0147
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2816.

Sklep o prevzemu mandata poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi 17. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ‑UPB in 54/07 – od‑
ločba US), v zvezi z 9. in 14. členom Zakona o poslancih
(Uradni list RS, št. 112/05 – ZPos‑UPB2, 109/08, 39/11 in
48/12) je Državna volilna komisija na 10. seji 18. 9. 2013
sprejela

SKLEP
I.
1. Zaradi prenehanja mandata poslanca Gašpar Gašpar
Mišiča, postane za preostanek mandatne dobe poslanec Dr‑
žavnega zbora Republike Slovenije:
Aljoša Jerič, roj. 5. 3. 1973, stanuje Lokev 122, Lokev.
2. V času, ko poslanka Tina Komel opravlja funkcijo mini‑
strice brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med
RS in Slovenci po svetu, opravlja funkcijo poslanke Državnega
zbora Republike Slovenije:
mag. Mirjam Bon Klanjšček, roj. 18. 7. 1954, stanuje Pri
hrastu 9, Kromberk.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001‑14/2013‑4
Ljubljana, dne 18. septembra 2013
Člani:
Anton Gašper Frantar l.r.
dr. Marko Kambič l.r.
Predsednik
Sašo Stojanovič Lenčič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Marija Leustek l.r.
Peter Golob l.r.

2817.

Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika
v 4. okrajni volilni komisiji II. volilne enote

Na podlagi 24., 34. in 37. člena Zakona o volitvah v dr‑
žavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ‑UPB1 in 54/07
– odločba US) je Državna volilna komisija na 10. seji 18. sep‑
tembra 2013 sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju predsednika
v 4. okrajni volilni komisiji II. volilne enote
V 4. okrajni volilni komisiji II. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika: Mitja Spindler, Stjenkova ulica 19,
Koper
in
se imenuje:
– za predsednika: Nelly Robežnik, Tinjan 72, 6281 Škofije.
Št. 040‑2/2013‑31
Ljubljana, dne 18. septembra 2013
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2818.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah
in nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI‑UPB3,
78/11 in 55/12) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08,
86/09, 59/10, 10/11, 80/12 in 102/12 – popr.) se v 2. a) točki
prvega odstavka 1. člena za besedilom »105/11 – odločba US«
črta beseda »in« ter doda vejica, za številom »10/12« pa se
doda vejica in besedilo »38/12 in 56/13«.
Točka e) drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu
ZPIZ‑2),«
Za točko j) drugega odstavka se dodajo nove točke, ki
se glasijo:
»k) Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih
OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih
poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 648/2012/EU),
l) Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozito‑
rijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13) (v nadaljnjem
besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU),
m) Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 –
ZBan‑1‑UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZplaSS‑B, 35/11, 59/11,
85/11, 48/12 in 105/12; v nadaljnjem besedilu: ZBan‑1),
n) Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri‑
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljnjem
besedilu: ZFPPIPP‑E),«
Dosedanja točka k) postane točka o).
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se beseda »zakonih« nado‑
mesti z besedo »predpisih«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
V tarifni številki 40 se črta besedilo »določil ZPIZ‑1,« in
besedilo »377/1. členom ZPIZ‑1,«.
4. člen
V drugem odstavku tarifne številke 43 se v oklepaju be‑
sedilo »98. člen ZISDU‑2« nadomesti z besedilom »98. člen v
zvezi s 94/2. členom ZISDU‑2«.
5. člen
Drugi odstavek tarifne številke 45 se spremeni tako, da
se glasi:
»Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nad‑
zornemu organu države članice gostiteljice o začetku nepo‑
srednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov
v državi članici gostiteljici (117/3. člen ZISDU‑2) znaša taksa
50 točk.«.
6. člen
V prvem odstavku tarifne številke 49 se v oklepaju črta
besedilo »in 497.a/1. člen v zvezi s 183/1. členom ZISDU‑2«.
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V drugem odstavku se v oklepaju črta besedilo »in
497.a/1. člen v zvezi s 183/2. členom ZISDU‑2«.
7. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 52 se v oklepaju be‑
sedilo »320/4. člen ZISDU‑2 in 322. člen ZISDU‑2« nadomesti
z besedilom »320/4. člen ZISDU‑2 in 322/1. člen ZISDU‑2«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Za zahtevo družbe za upravljanje, za izdajo dovo‑
ljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obsto‑
ječega krovnega sklada (322/2. člen v zvezi s 324/1. členom
ZISDU‑2) znaša taksa 200 točk.«
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti
odstavek.
8. člen
V drugem odstavku tarifne številke 54 se besedilo v okle‑
paju spremeni tako, da se glasi:
»274/5. člen v zvezi z 266. členom ZISDU‑2«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »vzajemni«.
9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 57 se v oklepaju bese‑
dilo »465/1. člen« nadomesti z besedilom »465/4. člen«.
V osemnajstem odstavku se za besedo »določbe« doda
besedilo »prvega do«, za številko 22 se črta besedilo »in tarifna
številka 24«.
Za triindvajsetim odstavkom se doda nov štiriindvajseti
odstavek, ki se glasi:
»Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih po‑
pravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila
družbe za upravljanje (89/5. člen ZISDU‑2) oziroma letnega
poročila investicijskega sklada (214/5. člen ZISDU‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.«.
Dosedanji štiriindvajseti odstavek postane petindvajseti
odstavek.
10. člen
Tarifna številka 58 se črta.
11. člen
Tarifna številka 61a se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 61.a
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 450. člena ZISDU‑2
(450/1. člen ZISDU‑2) znaša taksa 100 točk.«
12. člen
Za tarifno številko 65 se dodata novi tarifni številki, ki se
glasita:
»Tarifna številka 65.a
(1) Za predlog za izdajo soglasja za začasno pridobitev
glasovalnih pravic osebe, ki je dosegla prevzemni prag v ciljni
družbi zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne druž‑
be z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost
oziroma dolgoročna plačilna sposobnosti še pred začetkom
postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja
postopke zaradi insolventnosti (22.b/4. v zvezi s 22.b/1. členom
ZPre‑1) znaša taksa 1000 točk.
(2) Za predlog za izdajo soglasja osebi ali osebam, ki de‑
lujejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo Agencije prepovedano
izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, za izvrševanje
glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju
na skupščini ciljne družbe, če nameravajo ta oseba ali te osebe
izvesti finančno prestrukturiranje ciljne družbe z namenom,
da se zagotovi njena kapitalska ustreznost oziroma dolgoroč‑
na plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi
insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi
insolventnosti in so za realizacijo ukrepov finančnega prestruk‑
turiranja potrebne odločitve skupščine ciljne družbe (22.b/6. v
zvezi z 22.b/5. členom ZPre‑1) znaša taksa 500 točk.
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Tarifna številka 65.b
Za predlog za izdajo soglasja osebi ali osebam, ki delu‑
jejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo Agencije prepovedano
izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, za izvrševanje
glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju
na skupščini ciljne družbe o predlogih sklepov, ki so nujno
potrebni za zaščito javnega interesa (22.c/2. člen v zvezi s
22.c/1. členom ZPre‑1) znaša taksa 500 točk.«.
13. člen
Točka 1.4. se spremeni tako,da se glasi:
»1.4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Tarifna številka 66
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe
o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ‑2 v zvezi s
183/1. členom ZISDU‑2) znaša taksa 100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogod‑
be o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ‑2 v zvezi
s 183/5. členom ZISDU‑2) znaša taksa 50 točk.
(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo
tudi v zvezi s skladom obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ‑2).
Tarifna številka 67
(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izda‑
jo dovoljenja za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada
(299/1. člen ZPIZ‑2) znaša taksa 300 točk.
(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za iz‑
dajo dovoljenja za upravljanje krovnega pokojninskega sklada
s tremi podskladi (299/2. člen ZPIZ‑2) znaša taksa 800 točk.
Tarifna številka 68
(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izda‑
jo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega pokojninskega
sklada oziroma k pravilom upravljanja krovnega pokojninskega
sklada (304. člen ZPIZ‑2) se ne plača taksa.
(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za iz‑
dajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega po‑
kojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada
(305/1. člen ZPIZ‑2) znaša taksa 200 točk.
(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi
za sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
(212. in 214/4. člen ZPIZ‑2).
Tarifna številka 68.a
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravlja‑
nja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega po‑
kojninskega sklada (314/4. člen ZPIZ‑2) znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem uprav‑
ljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega
pokojninskega sklada na zahtevo članov (315/2. člen v zvezi s
314/4. členom ZPIZ‑2) znaša taksa 200 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja v zvezi s prisilnim pre‑
nosom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma
krovnega pokojninskega sklada (319/2. člen ZPIZ‑2 v zvezi s
274/5. in 266. členom ZISDU‑2) znaša taksa 200 točk.
(4) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za pre‑
nos celotnega premoženja vzajemnega pokojninskega sklada
na drug že obstoječ vzajemni pokojninski sklad (preoblikova‑
nje, pripojitev) (321/2. člen ZPIZ‑2 v zvezi s 281/1. členom
ZISDU‑2) znaša taksa 300 točk.
(5) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za preo‑
blikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krov‑
nega pokojninskega sklada (322/1. člen ZPIZ‑2) znaša taksa
300 točk.
Tarifna številka 68.b
(1) Za izdajo priporočila upravljavcu pokojninskega sklada
(368/1. člen ZPIZ‑2) se ne plača pavšalno nadomestilo stro‑
škov postopka.
(2) Za izdajo opozorila upravljavcu pokojninskega sklada
(368/3. člen ZPIZ‑2) se plača pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z opozo‑
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rilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno
nadomestilo stroškov postopka ne plača.
(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu po‑
kojninskega sklada (370. člen in 368/4. člen ZPIZ‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno
ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na
zahtevnost posamezne zadeve.
(4) Za izdajo odredbe upravljavcu pokojninskega sklada,
da revizijski pregled letnega poročila pokojninskega sklada
opravi drug revizor (289/4. člen ZPIZ‑2) znaša pavšalno nado‑
mestilo stroškov postopka 400 točk.
(5) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev
upravljavcu pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna
številka 36 te tarife (351/5. člen ZPIZ‑2).
(6) Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu
pokojninskega sklada (371/1. člen in 371/2. člen ZPIZ‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(7) Za vložitev ugovora zoper odločbo o dodatnem ukrepu
iz prvega odstavka 371. člena ZPIZ‑2 upravljavcu pokojnin‑
skega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife
(371/3. člen v zvezi s 371/1. členom ZPIZ‑2).
(8) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravlja‑
nja pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada
(372/1. člen ZPIZ‑2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 500 točk.
(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, ugo‑
tovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja pokojnin‑
skih skladov (372/2. člen ZPIZ‑2) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 100 točk.
(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja upravljavcu
pokojninskega sklada za upravljanje pokojninskega sklada, ki
ga upravlja (373. člen ZPIZ‑2) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 500 točk.
(11) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja
za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega
sklada (374/1. člen ZPIZ‑2) znaša pavšalno nadomestilo stro‑
škov postopka 500 točk.
(12) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema
dovoljenja in odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega
sklada upravljavcu pokojninskega sklada (375. člen ZPIZ‑2)
znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(13) Za izdajo odločbe o izreku javnega opomina upra‑
vljavcu pokojninskega sklada (376/1. člen ZPIZ‑2) znaša pa‑
všalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(14) Za izdajo odločbe upravljavcu pokojninskega sklada
o ugotovitvi, da je dovoljenje za opravljanje storitve upravljanja
pokojninskega sklada prenehalo in o prepovedi nadaljnjega
upravljanja pokojninskega sklada (377/2. člen ZPIZ‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.
(15) Za vložitev ugovora zoper odločbo iz drugega odstav‑
ka 377. člena ZPIZ‑2 se smiselno uporablja tarifna številka 36
te tarife (377/3. člen ZPIZ‑2).
(16) Za izdajo odredbe, s katero se osebi, ki v nasprotju z
ZPIZ‑2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavaro‑
vanje, naloži, da preneha s kršitvijo (362/1. člen ZPIZ‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(17) Za izdajo ugotovitvene odločbe, da obstoji razlog za
likvidacijo osebe, ki v nasprotju z ZPIZ‑2 upravlja pokojninske
sklade ali izvaja dodatno zavarovanje (362/4. člen ZPIZ‑2) ozi‑
roma da podjetnik posameznik, ki v nasprotju z ZPIZ‑2 upravlja
pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, ne izpolnju‑
je pogojev za opravljanje dejavnosti (362/6. člen ZPIZ‑2) znaša
pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.
(18) Če organ iz države članice, pristojen za nadzor nad
osebo iz te države članice, ki na območju Republike Slovenije
v skladu s 327. členom ZPIZ‑2 izvaja dejavnost dodatnega
zavarovanja, ne zagotovi odprave kršitev ali sprejme nezado‑
stne ukrepe za njihovo odpravo in zato Agencija po predhodni
obvestitvi pristojnega organa matične države članice, sprejme
ustrezne ukrepe za odpravo kršitev ali prepove osebi delovanje
na območju Republike Slovenije (356/3. člen ZPIZ‑2), znaša

Uradni list Republike Slovenije
pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak sprejeti ukrep
ali za prepoved 500 točk.
(19) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postop‑
ka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo
prvi do tretji odstavek tarifne številke 22 (358/2. člen ZPIZ‑2 v
zvezi s 492/2. členom ZISDU‑2).
(20) Določba osemnajstega odstavka te tarifne številke
se smiselno uporablja tudi za odmero pavšalnega nadomestila
stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom iz tretje‑
ga odstavka 359. člena ZPIZ‑2 (359/3. člen ZPIZ‑2).
(21) V postopku nadzora nad upravljanjem in poslova‑
njem vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih
skladov se smiselno uporabljajo še tarifne številke 36, 37 in
38 te tarife (351/5. člen ZPIZ‑2).
(22) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo
tudi za nadzor nad upravljanjem naložb sklada obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja (353. člen ZPIZ‑2 in
212. ter 214/4. člen ZPIZ‑2).
Tarifna številka 68.c
Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 363. člena ZPIZ‑2
(363/3. člen ZPIZ‑2) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 68.d
Točka 1.4 te tarife se smiselno uporablja tudi za zaprte vza‑
jemne pokojninske sklade, ustanovljene po ZKDPZJU, v skladu
s četrtim odstavkom 214. člena ZPIZ‑2 (214/4. člen ZPIZ‑2).«.
14. člen
Za točko 1.7. se dodajo nove točke, ki se glasijo:
»1.8. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju
Uredbe 648/2012/EU
Tarifna številka 70.b
(1) Za vlogo, s katero nasprotna stranka, ki ima sedež
v Evropski uniji, obvesti Agencijo o uporabi izjeme glede kli‑
ringa pri transakcijah znotraj iste skupine, kjer je druga na‑
sprotna stranka tudi iz Evropske unije (4/2/a. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.
(2) Za vlogo nasprotne stranke, ki ima sedež v Evropski
uniji za uporabo izjeme glede kliringa pri transakcijah znotraj
iste skupine, kjer je druga nasprotna stranka iz tretje države
(4/2/b. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.
Tarifna številka 70.c
Za vlogo mesta trgovanja za dostop do centralne naspro‑
tne stranke (7/4. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 900
točk.
Tarifna številka 70.d
(1) Za vlogo za izvzetje od obveznosti upravljanja s tve‑
ganji pri transakcijah znotraj skupine iz točk a, b in c druge‑
ga odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta
nasprotni stranki iz različnih držav članic (11/6. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
(2) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka ob‑
vesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme od obveznosti
upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz pr‑
vega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklenejo
nasprotne stranke iz različnih držav članic (11/7. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
(3) Za vlogo nasprotne stranke iz države članice za iz‑
vzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah
znotraj skupine iz točk a do d drugega odstavka 3. člena Ured‑
be 648/2012/EU, ki jih skleneta nasprotna stranka iz države
članice in nasprotna stranka iz tretje države (11/8. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
(4) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka iz
države članice obvesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme
od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj
skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU,
ki jih skleneta nefinančna nasprotna stranka iz države čla‑
nice in nasprotna stranka iz tretje države (11/9. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Za vlogo nasprotne stranke za izvzetje od obveznosti
upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega
odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nefi‑
nančna nasprotna stranka in finančna nasprotna stranka, ki
imata sedež v različnih državah članicah (11/10. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.
Tarifna številka 70.e
(1) Za vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje klirinških
storitev kot centralna nasprotna stranka (14/1. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 3600 točk.
(2) Za vlogo, s katero centralna nasprotna stranka za‑
prosi za razširitev poslovanja na dodatne storitve ali dejavno‑
sti, ki niso zajete v začetnem dovoljenju (15/1. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 2250 točk.
(3) Za odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki
(20/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 3600 točk.
(4) Za delni odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki
(20/5. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo
stroškov postopka 2250 točk.
Tarifna številka 70.f
Za vlogo, s katero predlagani pridobitelj obvesti Agencijo
o pridobitvi ali povečanju kvalificiranega deleža v centralni
nasprotni stranki (31/2. člen 32/1. člen Uredbe 648/2012/EU)
znaša taksa 1350 točk.
Tarifna številka 70.g
Za vlogo za potrditev bistvene spremembe modelov in
parametrov centralne nasprotne stranke (49/1. člen Uredbe
648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.
Tarifna številka 70.h
Za vlogo centralne nasprotne stranke za odobritev dogo‑
vora o interoperabilnosti med centralnimi nasprotnimi strankami
(54/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 2700 točk.
Tarifna številka 70.i
Za vlogo za izdajo potrdila o izjemi iz prvega odstav‑
ka 89. člena Uredbe 648/2012/EU za pokojninske sheme iz
točk c in d desetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU
(89/2. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 450 točk.
Tarifna številka 70.j
Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 1. točke
5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU, znaša pa‑
všalno nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in
sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.
1.9. Zakon o bančništvu
Tarifna številka 70.k
(1) Za predlog za izdajo soglasja za izvrševanje glasoval‑
nih pravic na skupščini iz šestega odstavka 59.a člena ZBan‑1
(59.a/7. člen ZBan‑1) znaša taksa 500 točk.
(2) Za predlog za izdajo odločbe, s katero Agencija odloči,
da je začasno prenehala prepoved izvrševanja glasovalnih
pravic za osebo oziroma osebe, ki so skladno s petim odstav‑
kom 59.a člena ZBan‑1 zagotovile kapitalsko ustreznost banke
(59.a/8. člen ZBan‑1) znaša taksa 1000 točk.
1.10 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju
Tarifna številka 70.l
Za izdajo odločbe, s katero Agencija odloči, da je zača‑
sno prenehala prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za
osebo oziroma osebe, ki so skladno s šestim odstavkom
75. člena ZFPPIPP‑E izvedle finančno prestrukturiranje ciljne
družbe in tako zagotovile njeno kapitalsko ustreznost oziroma
(dolgoročno) plačilno sposobnost še pred začetkom postop‑
kov zaradi insolventnosti (74/9. člen ZFPPIPP‑E) znaša taksa
1000 točk.«.
Dosedanja točka 1.8. postane točka 1.11.
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15. člen
V prvem odstavku tarifne številke 73 tarife se besedilo
»nastale v Agenciji« nadomesti z besedilom »ki so v spisih pri
Agenciji«.
16. člen
Peti odstavek tarifne številke 78 se spremeni tako, da
se glasi:
»(5) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje
države članice do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča
podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor,
v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje
in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje družb za
upravljanje, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne
popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma
po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru
izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega
poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.«.
17. člen
Za točko 3.2. se doda nova točka 3.3., ki se glasi:
»3.3. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Tarifna številka 78.a
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem in
poslovanjem pokojninskega sklada (363/1. člen v zvezi s
351/3. členom in 214/4. členom ZPIZ‑2) in upravljanjem na‑
ložb sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
(363/1. člen v zvezi s 353/1. členom ZPIZ‑2) znaša:
– 0,06% povprečne letne čiste vrednosti sredstev v pre‑
teklem letu vzajemnega pokojninskega sklada oziroma zapr‑
tega vzajemnega pokojninskega sklada, ustanovljenega po
ZKDPZJU, oziroma krovnega pokojninskega sklada oziroma
podsklada;
– 0,03% povprečne letne čiste vrednosti sredstev v pre‑
teklem letu sklada obveznega dodatnega pokojninskega za‑
varovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne šte‑
vilke, se za primer preoblikovanja vzajemnega pokojninskega
sklada s prenosom premoženja (pripojitev) v skladu s 321. čle‑
nom ZPIZ‑2 opravljene:
– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad upra‑
vljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada
ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost
sredstev prevzemnega pokojninskega sklada izračuna kot vso‑
ta povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu
v preoblikovanju udeleženih vzajemnih pokojninskih skladov.
Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi na‑
slednji mesec po dnevu izvedbe združitve;
– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste
vrednosti sredstev prevzemnega pokojninskega sklada do dne‑
va izvedbe pripojitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vza‑
jemnih pokojninskih skladov udeleženih v pripojitvi, od dneva
izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti
sredstev prevzemnega pokojninskega sklada.
(3) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te
tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v
mesecu za tekoči mesec.
(4) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada in
krovnega pokojninskega sklada oziroma upravljavec sklada
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja do 15. ja‑
nuarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za iz‑
račun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko
Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno
specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojnin‑
skega sklada in krovnega pokojninskega sklada, objavljeno
na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih po‑
datkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v
roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma
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nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno
poročati takoj, ko je to mogoče.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, dolo‑
čen v prvem do tretjem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak
vzajemni pokojninski sklad, krovni pokojninski sklad oziroma pod‑
sklad in sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50 točk in
največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk.
(6) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki,
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove
letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta,
morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu
prvega dokončnega obroka.«.
Dosedanja točka 3.3. postane točka 3.4.

(6) V primeru, da skrbnik prične z opravljanjem skrb‑
niških storitev sredi leta, nastane obveznost plačevanja le‑
tnega nadomestila za nadzor v prvem naslednjem mesecu
po izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev. Letno
nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno
zmanjša.
(7) Skrbnik, ki prične z opravljanjem skrbniških storitev
sredi leta, plačuje akontacijo letnega nadomestila za nadzor v
višini 250 točk mesečno, ki se poračuna v naslednjem letu ob
dokončni predložitvi podatkov o skupni povprečni čisti vrednosti
sredstev iz prvega odstavka te tarifne številke.«.

18. člen
Tarifna številka 79 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 79
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad skrbnikom
(492/2. člen ZISDU‑2 v zvezi z 491/1. členom ZTFI in
359/1. člen ZPIZ‑2 v zvezi s 491/1. členom ZTFI) znaša:
– 0,02% skupne povprečne čiste vrednosti sredstev v
preteklem letu vseh investicijskih skladov oziroma podskladov,
vzajemnih pokojninskih skladov, krovnih pokojninskih skladov
oziroma podskladov ter povprečne letne vrednosti premoženja
v preteklem letu kritnih pokojninskih skladov, za katere skrbnik
opravlja skrbniške storitve na podlagi ZISDU‑2 in ZPIZ‑2.
(2) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajsti‑
nah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega
petega v mesecu za tekoči mesec.
(3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način,
določen v prvem in drugem odstavku te tarifne številke, znaša
najmanj 1.200 točk oziroma mesečno najmanj 100 točk in naj‑
več 4.800 točk oziroma mesečno največ 400 točk.
(4) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki,
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove
letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta,
morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu
prvega dokončnega obroka.
(5) Skrbnik do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča
podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor,
v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje
in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika,
objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že
poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi
oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada pove‑
zave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa
je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.

»3.5. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju
Uredbe 648/2012/EU

19. člen
Za točko 3.4. se doda nova točka 3.5., ki se glasi:

Tarifna številka 81
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno nasprotno
stranko (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v
zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 36.000 točk oziroma 3000
točk mesečno.
(2) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nado‑
mestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične
poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila
v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Let
no nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno
zmanjša.
(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajsti‑
nah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega
petega v mesecu za tekoči mesec.«.
20. člen
Priloge »Priloga 1«, »Priloga 2« in »Priloga 3« se črtajo.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadome‑
stilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00700‑2/2013‑6
Ljubljana, dne 23. julija 2013
EVA 2013‑1611‑0054
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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OBČINE
KRANJ
2819.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Kranj za leto 2013

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF,
Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT‑B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) ter
18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 18. 9.
2013 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj
za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za l. 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih v EUR:
KONTO
A.

Rebalans 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

46.696.146

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

40.161.182

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

34.739.604

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

27.032.304

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

70

71

6.875.300
832.000
0

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

5.421.578

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

4.475.319

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

307.100

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

100.647

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

522.512

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

783.400

72

73

OPIS

16.000

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

783.400

PREJETE DONACIJE (730+731)

976.000
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6.000
970.000

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

4.604.523

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.565.283

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

3.039.240

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

171.041

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

52.055.182

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

14.195.682

40
400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

0
171.041

2.569.316
401.963
9.720.403
330.000
1.174.000
21.884.779

410

SUBVENCIJE

1.468.725

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

9.241.696

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.575.426

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

9.598.932

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

14.276.148

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

14.276.148

42
420
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

B.

44
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730

74

75

Št.

1.698.573
214.214
1.484.359
–5.359.036

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

160.662

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

110.000

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

0
50.662
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VI.
C.
50

55
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

Stran

8701

160.662

RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

4.000.000

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

4.000.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.110.000

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

1.110.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

2.890.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

5.359.036

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

8.400.414

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračun‑
ske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 13. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov leta 2013 se Mestna občina Kranj
lahko dolgoročno zadolži do višine 4.000.000,00 EUR za
projekte:
– Komunalna infrastruktura Gorki II. faza,
– Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v
porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega
polja – II. faza in
– Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save –
3. sklop.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Kranj, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine 1 mio
EUR. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh
poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je
soglasje Sveta Mestne občine Kranj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410‑17/2013‑17
Kranj, dne 18. septembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

–2.308.374

0
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POLZELA

2820.

Statut Občine Polzela

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine
Polzela na 20. redni seji dne 3. 9. 2013 sprejel

STATUT
Občine Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Polzela je samoupravna lokalna skupnost, usta‑
novljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Andraž
nad Polzelo, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji, Orova
vas, Podvin pri Polzeli, Polzela, Založe.
Sedež Občine je na Polzeli št. 8.
2. člen
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 za‑
konom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
3. člen
Občina Polzela (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, do‑
ločene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge,
določene s predpisi občine na podlagi zakona.
Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pra‑
vice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa‑
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
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 lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto‑
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zve‑
ze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna
podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skup‑
nih interesov povezujejo v združenja.
6. člen
Občina Polzela ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih
oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
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Praznik Občine Polzela je 2. oktober.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: Polzela, v notranjem krogu
pa naziv organa občine – občinski svet, župan, nadzorni
odbor, uprava, volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s
svojim aktom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslu‑
žnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo‑
ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski
razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše‑
vanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro‑
gram občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kre‑
ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
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 mož‑
nosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
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– 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, predšolskega
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,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav‑
nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
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 obve‑
šča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, lokalne ceste ter 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,
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v pri‑
meru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa‑
nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz‑
vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
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 programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin‑
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
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8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje pred‑
kupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razla‑
stitve za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo‑
jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na‑
loge za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
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 or‑
gan, 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 občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zago‑
tavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog žu‑
pana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij‑
ske enote oziroma organi občinske uprave ali pa je enovita.
Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa
jo župan.
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 objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav‑
nikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
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organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Splošni akti občine se objavijo v uradnem glasilu občine
»POLZELAN« – poročevalec Občine Polzela.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi‑
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogle‑
da 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 zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 16 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat čla‑
nov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je po‑
trjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkas‑
neje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.
15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v
skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občin‑
skega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem pod‑
ročju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustana‑
vlja 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 držav‑
ne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug
občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotovi
izvolitev župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata
občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad‑
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor‑
nega odbora,
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– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin‑
skega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo za‑
časno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor za odločanje s tem statutom ni določeno drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino pla‑
če ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila
za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles,
ki jih imenuje občinski svet,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine,
ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred na‑
ravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njego‑
vega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste
delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo‑
klicno.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združ‑
ljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupa‑
na hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi nje‑
gove seje, nima pa pravice glasovanja.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinske‑
ga sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Za vodenje sej občinskega sveta, lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan 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 sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahte‑
va najmanj četrtina članov občinskega sveta, pod pogoji kot
to določa poslovnik občinskega sveta.
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Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah‑
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upra‑
vi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dol‑
žni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
Strokovno, organizacijsko in administrativno delo za po‑
trebe občinskega 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 občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
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 pobude in vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor‑
nega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu
seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki ko‑
misij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzo‑
čih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotret‑
jinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pi‑
snega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vpra‑
šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
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Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob‑
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno var‑
stvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta,
ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta,
ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma
predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s
katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprej‑
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega
odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega čla‑
na občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odbo‑
rov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do
pet članov.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle‑
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih čla‑
nov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delov‑
nih teles občinskega sveta in občinskih organov, ravnateljev,
direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih
zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov
občinskih organov in delovnih teles,
– razpisuje kriterije za podelitev občinskih priznanj v
skladu s pravilnikom za podelitev občinskih nagrad in pri‑
znanj, sprejema in razpravlja o prispelih predlogih te oblikuje
predloge za potrjevanje na občinskem svetu,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funk‑
cionarjev.
25. člen
Občinski svet ima tudi druga stalna delovna telesa ob‑
činskega sveta:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– odbor za prostorsko planiranje in komunalne zadeve,
– statutarno pravno komisijo.
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26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob‑
činskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru‑
žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču‑
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
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 ime‑
novanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana izvolijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
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 pred‑
stavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih
pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko od‑
loči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi obvesti
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristoj‑
nosti 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 od‑
ločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
občine, če zakon ali drugi predpisi ne določajo drugače,
– odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine
do vrednosti za katero ga pooblasti občinski svet s posebnim
sklepom in je vezan na mandat župana,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– občinskemu svetu predlaga ustanovitev organov ob‑
činske uprave, določitev njihovega delovnega področja in
notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delov‑
nega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
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– Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
posreduje predloge članov delovnih teles,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, pred‑
stojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske
uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut,
– spremlja delovanje javnih zavodov, ki so proračunski
uporabniki,
– organizira sistem notranje kontrole in notranje revizije.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo 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 odloči‑
tve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na podro‑
čju 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 oziroma
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 občin‑
ski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro‑
ženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obse‑
gu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme zača‑
sne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina ene‑
ga podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan.
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Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav‑
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od‑
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod‑
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja manda‑
ta župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.
35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja, opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa‑
meznih zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na
podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o
odločitvi župana.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprej‑
me občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega
odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občin‑
ska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred‑
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana
zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na
njegov mandat člana občinskega sveta.
5. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pri‑
stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
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– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun‑
skih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za‑
konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in poobla‑
ščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim pre‑
moženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nad‑
zornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno‑računovodskega ali pravne‑
ga področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, jav‑
nih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razre‑
šitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom občin‑
skega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno
razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo
razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse‑
dnika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni
odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema svoja poročila, pripo‑
ročila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Polzela,
na naslovu Polzela 8.
Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.
41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob‑
vezno vsebuje:
– letni nadzor zaključnega računa proračuna občine,
– finančni načrt in zaključni račun uporabnikov proračun‑
skih sredstev ter
– vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepre‑
mičnim in premičnim premoženjem.
V letnem programu nadzora se določijo nadzorovane
osebe, pri katerih bo izveden nadzor, vsebina, obseg, kraj in
čas izvedbe posameznega nadzora.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nad‑
zore.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu.
Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen
v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni pro‑
gram. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in
občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega
programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa
mora biti obrazložena.
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
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Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
Predsednik nadzornega odbora je dolžan pred izvedbo
nadzora nadzorovani osebi izdati sklep za izvedbo nadzora,
članu nadzornega odbora pa pooblastilo za izvedbo. Pred‑
sednik in člani nadzornega odbora so dolžni voditi evidenco
izvajanja nadzora.
Pri izvajanju nadzora se je nadzorni odbor dolžan ravnati
z določili tega statuta. Podrobnejšo organizacijo svojega dela
pa uredi s poslovnikom, s katerim seznani občinski svet.
42. člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke,
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od‑
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, oce‑
ne in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzo‑
rovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema
predloga poročila odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno
poročilo). Nadzorni odbor mora sprejeti dokončno poročilo v
naslednjih petnajstih dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi Ra‑
čunskemu sodišču.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo‑
ročila 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.
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine.
43. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po‑
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo
in Računsko sodišče.
Skupaj s prijavo navede dokaze ter poskrbi za njihovo
zavarovanje. O prijavi je nadzorni odbor dolžan obvestiti ob‑
činski svet in župana.
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 ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
44. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoli‑
ščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka
če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
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– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po‑
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno na‑
vesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad‑
zorni odbor.
45. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posamez‑
nega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav‑
nosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki
jo on pooblasti.
Nadzorni odbor vsako leto izdela poročilo o svojem delu
in porabi sredstev ter ga posreduje županu in občinskemu
svetu do konca februarja tekočega leta.
46. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
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 progra‑
ma nadzora.
Predsednik in člani nadzornega odbora sveta imajo pra‑
vico do plačila za opravljanje dela v skladu s posebnim aktom
občinskega sveta.
47. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
6. Občinska uprava
48. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.
49. 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 z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog
županov sprejmejo občinski sveti občin.
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50. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa‑
meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah 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.
51. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine podpisuje
direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko
vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odloča‑
nje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
52. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do‑
sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje
evidence o upravnih stvareh v skladu z uredbo vlade.
53. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opra‑
vljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
54. 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.
55. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo‑
slenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki
v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
7. Drugi organi občine
56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
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IV. KRAJEVNI ODBORI
58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obča‑
nov na območju posameznih naselij in delov naselij imenuje
občinski svet krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.
Andraž nad Polzelo in Polzela imata po dva krajevna
odbora, Breg pri Polzeli, Dobrič, Ločica ob Savinji, Orova
vas, Podvin pri Polzeli in Založe pa po en krajevni odbor.
Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na pred‑
log Komisije za volitve in imenovanja imenuje občinski svet
izmed prebivalcev naselja, ki so bili predlagani na zboru ob‑
čanov posameznega naselja, za katerega se imenuje odbor.
59. člen
Krajevni odbori svetujejo občinskemu svetu in sodelu‑
jejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svo‑
jem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij
in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunal‑
nih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanja kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prome‑
tna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan‑
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu
organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme‑
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj ve‑
čjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre‑
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebival‑
stvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in
reševanja,
– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upra‑
vljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na naselje in njegovo prebivalstvo ter oblikujejo
svoja stališča in mnenja,
– dajejo pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih
aktov.
60. člen
Krajevni odbor v okviru nalog naselja in s proračunom
občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog, pri izva‑
janju teh nalog, pri izvajanju svojih odločitev, lahko zastopa
občino.
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61. člen
Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem
imenovanja na seji občinskega sveta in konča istočasno kot
mandat članov občinskega sveta.
62. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje odbor predsednikov krajevnih odborov kot svoj po‑
svetovalni organ.
63. člen
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev določenega naselja lahko občina pridobiva sred‑
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podje‑
tij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako
pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in
porabiti v skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potre‑
bujejo za svoje delovanje krajevni odbori, zagotovi in z njimi
upravlja občina.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
64. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so:
– zbor občanov,
– referendum in
– ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
65. 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 lokalne
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 zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
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 od‑
padkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta‑
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan,
– predlagajo člane krajevnih odborov.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer‑
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
66. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posame‑
zno naselje ali zaselek.
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Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali krajevnega odbora.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor obča‑
nov v naselju pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v naselju.
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
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev.
Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali
prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu pravilno vložene zahteve.
67. 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 obi‑
čajen način.
68. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre‑
dloge, 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.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov,
koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi
zapisnik o odločitvah zbora.
Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave
občine seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
69. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
70. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre‑
jemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
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71. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka‑
terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
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 določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega man‑
data.
72. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis refe‑
renduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe‑
renduma lahko da vsak volivec, 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 volivcem za vložitev zahteve za raz‑
pis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo pred‑
loži 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 preje‑
mu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz‑
kusi upravno sodišče.
73. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisova‑
njem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referendu‑
ma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zado‑
stno število volivcev.
74. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavno presojo take zahteve.
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, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na re‑

Št.

78 / 20. 9. 2013 /

Stran

8711

ferendumu 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 volil‑
na komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
75. 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.
76. 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 posame‑
zno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin‑
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način,
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
77. 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
78. 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
79. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva iz‑
dajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri‑
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo do‑
ločbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum
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 vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
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80. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo‑
čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
81. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
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.
82. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina jav‑
ne 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.
83. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo
javnega prava za izvajanje javne službe.
84. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na‑
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih podro‑
čjih, če tako določa zakon.
85. 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 go‑
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
86. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
87. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za‑
gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
88. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,
ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko ob‑
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činski 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.
89. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
90. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože‑
nja sprejme župan.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet.
Župan sprejme odločitev o pridobitvi nepremičnega
premoženja do vrednosti, za katero ga pooblasti občinski
svet s posebnim sklepom.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago‑
tovljena finančna sredstva.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v
lasti občine se izvede v po postopku in na način, ki ga do‑
loča zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo
državnega premoženja.
91. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upra‑
vičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev
sofinanciranja iz državnega proračuna.
92. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki za
posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v
proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku,
določenem v poslovniku občinskega sveta.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske‑
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom, je odgovoren
župan.
93. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so pred‑
videni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.
Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna
med proračunskim letom.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občin‑
ski organi in občinska uprava.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so občinski
sklad, javni zavod, katerih ustanovitelj je občina, in drugi
uporabniki, če se financirajo iz občinskega proračuna (v
nadaljevanju: uporabnik).
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo pre‑
vzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
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94. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posa‑
mezne javne uslužbence občinske uprave ali podžupana.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom
občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranje‑
ga finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom
ministra,pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan poroča občinskemu svetu o polletnem izvrševa‑
nju proračuna občine. Poročilo mora vsebovati podatke in
informacije, določene z zakonom.
95. člen
Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o prora‑
čunu občine. Sprememba proračuna – rebalans proračuna
pa skupaj z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavlja‑
nje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna po‑
oblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi,
ki jih določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izva‑
janjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
96. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri‑
hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ra‑
zvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna obči‑
ne, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
97. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova‑
ni odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
98. člen
Proračun sprejme občinski svet pred začetkom leta, na
katerega se nanaša.
Občinski proračun se sprejme za leto, ki je enako ko‑
ledarskemu letu.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe do
višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju
preteklega leta.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša še za
tri mesece.
99. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
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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 ob‑
činski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pre‑
dlagati rebalans proračuna.
100. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov ter odpre nov konto za ta namen.
101. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O pove‑
čanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se neposredni ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, na ka‑
terega se sredstva prerazporedijo, se neporabljena sredstva
prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med
druge uporabnike.
102. 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.
103. 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, vendar največ do višine
1,5 odstotka prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven‑
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
104. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pri‑
pravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga
predloži občinskemu svetu v sprejem.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni
in realizirani prihodki in odhodki ter predvidena in dosežena
izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti žu‑
pan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
105. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji določenimi z
zakonom.
106. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je
to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski
svet. Soglasje izda župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustano‑
viteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
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107. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ‑
ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovod‑
skih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri
specializirani organizaciji.
108. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih
del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
109. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sve‑
ta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
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 poslov‑
nik občinskega sveta.
110. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občin‑
ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
111. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotret‑
jinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
112. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svo‑
je pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj‑
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.
113. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo‑
šen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
114. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
115. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
116. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti obja‑
vljeni v uradnem glasilu občine »POLZELAN« – poročevalec
Občine Polzela in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
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2. Posamični akti občine
117. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča ob‑
čina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
118. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto‑
pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or‑
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
119. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se po‑
sega v ustavni položaj in v pravice občine.
120. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
121. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
122. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
123. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se ti‑
čejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski
svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.
X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
124. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako‑
nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri‑
stojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno‑
stjo 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 opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
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Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za‑
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
125. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini
uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Žalec, če
niso v nasprotju z zakonom.
126. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07).
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032‑16/2012‑8
Polzela, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

2821.

Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih
Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)
(Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na
20. redni seji dne 3. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg
pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela
1. člen
S tem odlokom se uvede ulični sistem v naseljih Breg pri
Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela.

ulice:

2. člen
V naselju BREG PRI POLZELI se uvedejo naslednje

BREŠKA CESTA (regionalna cesta med naselji Ločica
in Polzela)
1, 2a, 2, 34, 5a, 5, 6, 7, 8, 8b, 8a, 9, 10a, 10b, 10, 11a,
11b, 11, 12, 13,14 b, 14a, 14, 14d, 15a, 22
SAVINJSKI LOG (novo naselje pod cesto)
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267a, 268, 269, 270
CESTA V GAJ (JP na relaciji odcep R‑cesta pri kapeli‑go‑
stišče Gmajna)
19a, 19, 18, 17, 20, 16, 15, 15b, 41a,42,43b, 40c, 41b,
60a, 36a, 36d, 36b, 62, 62a, 62b, 62c, 65, 66, 66a, 66b, 66c,
68, 68a, 76, 69c, 69a, 77, 78, 70c, 69b, 79b, 79, 90, 90a, 70,
70a74, 74d, 69,48, 47, 46,31, 32, 32a, 32b, 33a, 33, 33b, 39,
40b, 40a, 42a, 42b, 42c, 68b, 81b, 67, 70b, 81a, 81c, 91, 81,
80, 91b, 91a
POD BREGOM (LK na relaciji zadružni dom–Štahl–Ško‑
flek)
237, 23, 24, 25, 26a, 26, 27, 28, 29, 30, 30c, 41f, 36c,
41e, 36, 41d, 41c, 235, 231, 229, 30a, 34a, 34, 35, 37, 37a,
38, 38a, 40, 41, 60b, 49e, 43a, 43, 44, 49g, 44a, 45, 45a, 45b,
50a, 52c, 52d, 52e, 52b, 52a, 52, 89e, 89d, 89c, 89, 54, 53,
51a, 51, 50, 49, 89a, 89b
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KRATKA POT (dovozna cesta do bloka – Lenič)
84, 83, 85, 86, 86a, 86b, 55a, 55, 87, 88, 56
SAVINJSKA CESTA (od Pevca do naselja Ločica)
105, 115, 117, 72, 72c, 72a, 72b, 94, 92, 80a, 93, 93a,
93b, 120, 121, 123, 122, 131, 80b, 127, 126, 124, 133, 135,
137, 132, 139, 138, 141, 145, 140, 144, 151, 153, 71b, 71, 71a,
71c, 78a, 158, 71d, 90c, 90e, 157, 159, 90d, 90b, 160, 161,
163, 162, 79c, 164, 167, 169, 168, 166, 165, 79a, 79d, 79e,
67b, 67d, 67c, 82, 82a, 215, 218, 217, 216, 101,220a, 220,
223, 224, 211, 212, 214, 206, 207, 201, 203, 196, 197, 198,
199, 192, 194, 191, 102, 102a, 102e, 102b, 102c, 102d, 102f,
99a, 99, 100, 104, 103, 73
KROŽNA POT
49a, 60, 60c, 60d, 60e, 60f, 59, 58, 57, 57a, 57b, 57c,
49b, 49c, 49d, 49f
OB POTOKU
61, 75, 75a, 61b, 61a, 61d, 61c, 63, 63a, 63d, 63b, 64, 64a.

ulice:

3. člen
V naselju LOČICA OB SAVINJI se uvedejo naslednje

LOČIŠKA CESTA (regionalna cesta med naselji Ločica
in Breg)
31, 26, 27, 28, 29, 30, 26a, 36a, 36, 25, 24, 24a, 22b, 23,
22, 21, 22a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 18, 19, 20, 18a, 19a, 13, 14, 15,
16, 17, 14a, 5, 11, 12, 79, 37, 41, 42, 41a, 15a, 15b, 15c, 15d,
3d, 3b, 3c, 4a, 4b, 3, 4, 3a, 3e, 3f, 2a, 2b, 1, 2, 1a, 47, 47b, 47a,
47c, 45a, 45b, 45, 46, 44a, 44, 43
SONČNA CESTA (LC na relaciji Štorman–Vašl–Otorepec)
39, 40, 64a, 64, 65d, 65c, 65e, 77, 61, 61a, 60a, 60b, 60,
59, 50a, 50, 62, 63, 63a, 63b, 67, 67a, 67b, 66a, 66, 90, 90a,
89, 89a, 88, 58a, 86, 58, 56m, 56f, 83, 84
PREČNA ULICA (LC na relaciji Voh–Šalamon–Šabič)
56l, 56j, 56k, 56h, 56p, 55f, 56i, 57f, 57g, 55c, 57d, 85a,
57b, 85, 57a, 57, 83a, 83b, 83c, 87, 87a, 87b, 53, 53a, 82a,
82, 82b, 214
TRAVNIŠKA CESTA (dovozna cesta na relaciji Ortl–Pajk)
92, 91, 93, 94, 51h, 51e, 51f, 51d, 58b, 51k, 51j, 51c, 51a,
51l, 51, 51g, 51n, 51m, 51i, 51b
ROŽNA CESTA (LC na relaciji Drobež–Kelher–Breg)
65, 65b, 78, 75a, 75, 73, 74, 74a, 74b, 64b, 64c, 69a, 69,
68, 68b, 68a, 71, 71a, 70a, 70, 76, 73a, 72
RIMSKE TERASE (novo naselje ob avtocesti)
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212,
213
OB SAVINJI (LC na relaciji TP Ločica–poslovna cona–pri‑
ključek na regionalno cesto)
80, 48, 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, 52, 52a, 54,
54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 84c, 55, 84d, 56, 55a, 56d, 56n,
56c, 55b, 56b, 84a, 107, 106, 84b,56e, 104, 103, 56f, 56s, 56r,
100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 56a, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 153a, 154,
155, 55i, 55g, 56g, 55h
BRINSKA CESTA(JP na relaciji Ducman–Košec)
38, 35, 34, 33, 33a, 32, 34a.
4. člen
V naselju POLZELA se uvedejo naslednje ulice:
MALTEŠKA CESTA (regionalna cesta od naselja Breg pri
Polzela do mostu čez Savinjo)
150, 1, 2, 2a, 3, 4, 5a, 5b, 5, 148, 149, 8, 9, 10, 10a, 11,
12, 13, 14, 91, 91a, 92, 129, 131b, 19, 21, 90, 89a, 88, 23, 24a,
85, 83, 84, 84a, 28, 82, 81, 30, 31, 31a, 32, 58, 57, 57a, 56b,
51, 49, 38, 39, 39b
VELENJSKA CESTA (regionalna cesta smer Velenje)
14a, 14b, 15, 15a, 16, 17, 17a, 20
POT V ŠENEK (dovozna cesta do doma upokojencev)
22, 22a, 18, 18b, 18a
POT NA VIMPERK (dovozna cesta do Vimperka)
25a, 25b, 26, 25, 26b, 26c, 27, 26a, 24b, 24
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SAVINJSKA CESTA (novi most do Pevca)
161a, 161, 163, 162, 162b, 173, 164c, 164a, 164d, 250,
252, 253, 255, 251, 254, 267, 268, 172a, 274, 166, 166a, 282,
280,281, 291, 289, 288, 284, 287, 284a, 165, 249, 262, 263,
246, 245, 164, 164b, 264, 257a, 258, 259, 257, 172, 272, 272a,
279, 276, 275, 290, 290a, 286a, 285, 286, 283, 292)
CVETLIČNA ULICA
(lokalna cesta od Garanta – Keblič do krožišča na R‑cesti)
119, 191d, 119f, 134, 134b, 134a, 136, 136a, 137, 138,
167, 155, 156, 157, 157a, 156a, 155a, 155b, 155c, 154d, 154,
154a, 154b, 153, 153a, 168, 171, 169, 169, 152e, 13a, 151
139d, 174, 174a, 175, 175a 231, 231a
NOVA ULICA (dovozna cesta od Govedič–Lukner)
135, 119 g, 119 e, 119b, 119a, 119 c
GLAVNI TRG (Ulice pri Zdrav. domu, vrstne hiše)
129a, 127, 220c, 220b, 220a, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 206, 131, 131a, 209a, 209b, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 233, 130, 210, 205a, 205b, 205c, 205,
208, 207, 207a, 207b, 209, 209c, 11a, 11b, 232
OB ŽELEZNICI (priključek na R cesto – ŽP–Cvenk
hšt. 18–Uratnik 146)
56, 55a, 55, 55b, 54, 53, 53a, 219, 68c, 69, 95a, 95, 96c,
96b, 97c, 193a, 202a, 202b, 202c, 202d, 202, 201, 200, 199,
198, 197, 204, 203, 99, 99a, 118, 124a, 124b, 120a, 120, 121,
126, 195a, 195, 122a, 122c, 145, 122d, 122g, 122h, 194, 194a,
145a, 133
POD GRADOM (lokalna cesta na relaciji Cimperman–Ma‑
rovt)
128, 128a, 128b, 123, 125, 124, 117, 116, 115, 114
117a, 117b, 117c, 117d
GRAJSKI TRG (dovozna cesta do gradu, odcep Zoffel –
Plaskan, Ašnberger)
93, 112, 113, 89, 89b
VRTNA ULICA (lokalna cesta Čmak–Podvoz, ulica ob
Strugi do Herodež)
59, 80, 60, 62, 61, 62a, 62b, 62c, 61a, 63, 189, 189a, 64a,
64, 65, 66, 67d, 66c, 67, 68a, 66d, 66b, 66a, 67a, 67c, 67b,
108b, 70, 73, 192, 70a, 107b, 107e, 108, 107a, 107c, 107f,
197a, 105c, 105b, 105a, 106b, 106c, 105, 109a, 108a, 96a, 96,
107, 106, 97, 97a, 97b, 98, 193, 104, 104a, 103, 102a, 102,
103b, 103a, 101, 101a, 101b, 196, 100, 68, 68b
POD GORICO (Lokalna cesta na relaciji Cvenk–Cajhen)
112, 94, 110b, 111, 110a, 110, 87, 87a,
OB STRUGI (LK na relaciji Mešič–Divjak–Cizej)
109, 86, 76, 77, 78, 79, 191, 75, 79a, 72, 71, 71a, 190
SAVINJSKO NABREŽJE (LK na relaciji Frizerstvo Moč‑
nik–Garant, ul. za Ganatom, novo naselje)
39c, 39a, 40, 50, 41, 41b, 41c, 42b, 42a, 42, 41a, 48, 47,
46, 46a, 188, 45, 187, 44, 44a, 43a, 43b, 43d, 43, 178, 177a,
177, 176, 176a, 179, 180, 181, 182, 182a, 183, 184, 184a,
185, 186, 218, 217, 215a, 215, 216, 214, 213, 212, 211, 330,
329, 340, 310
POT NA TOPLICE (LK na relaciji Palir–Terglav)
122, 122b, 144, 144a, 144b, 141, 137a, 140a
ZELENA ULICA (LK na relaciji Korber–Zupan)
139a, 139, 139b, 139c, 140, 141d, 142, 142a
DVOJNA ULICA (dovozna cesta do Sever, do Švab)
143c, 143f, 143a, 143b, 143c, 143g, 143i, 143l
141b, 141a, 143e, 143, 143d, 142d, 142c, 142b, 143n
OB PROGI (LK na relaciji R‑cesta pri Matjažu–Močnik)
38a, 37, 36, 34, 34a, 35, 35a, 33a, 33, 32a, 33b, 33c
POD LIPAMI (LK na relaciji Jovan–Završnik–Pilko)
29a, 29, 31c, 32c, 32d, 57c, 57d, 57e, 32b
ŠOLSKA ULICA (LK mimo Cizeja–igrišče–Orova vas)
6, 7, 10b
POLJSKA CESTA (vila–Povše–Turk)
152, 152a, 152b, 152c, 152d, 158, 158a, 158b, 158c,
159, 160
TRG Sv. MARJETE (območje cerkve)
132, 132a.
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5. člen
Grafični prikaz ulic v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob
Savinji in Polzela je sestavni del tega odloka.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo‑
detska uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec, mora izvesti
postopek za preštevilčenje stavb.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 11. 2013.
Št. 032‑16/2012‑7
Polzela, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

2822.

Sklep o določitvi cene najema grobov
na pokopališču Polzela

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list
RS, št. 90/07) in 20. člena Odloka o pokopališkem redu (Uradni
list RS, št. 98/00) je občinski svet na 20. redni seji dne 3. 9.
2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cene najema grobov
na pokopališču Polzela
I.
Enoletna najemnina za najem groba na pokopališču na
Polzeli znaša 4,5 EUR/m2 (brez DDV).
Najmanjša merska enota pri obračunu je 1 m2.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja za tekoče leto.
Št. 032‑16/2012‑14
Polzela, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

2823.

Sklep o določitvi cene najema grobov
na pokopališču Andraž

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 7. člena Statu‑
ta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) in 20. člena Odloka
o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 98/00) na 20. redni seji
dne 3. 9. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cene najema grobov na pokopališču
Andraž
I.
Enoletna najemnina za najem grobnega prostora na po‑
kopališču Andraž je:

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta groba

Št.

Cena najema v EUR
(brez DDV)
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Stran
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703 Davki na premoženje

339.350

704 Domači davki na blago in storitve

268.500

Nedavčni prihodki

903.228
288.678

– družinski grob od širine 1,5 do 2,5 m

24,42

– enojni grob do širine 1,5 m

12,21

– žarni grob

12,21

Vrednost vsakega m več, kot je
družinski grob

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

11,11

Dnevni najem mrliške vežice

24,70

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni

2.500

71

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja za tekoče leto.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

72

Št. 032‑16/2012‑15
Polzela, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

73

PUCONCI
2824.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB‑2,
27/08 Odl. US, 76/08 ZLS‑O, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10
Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11
– UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 100. člena Statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski
svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 19. 9. 2013 sprejel

74

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2013 se
spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

I.

70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

426.156

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

10.150

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

416.006

Prejete donacije

5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000

v evrih
Rebalans
2013
16.507.608

Tekoči prihodki (70+71)

5.651.959

Davčni prihodki

4.748.731

700 Davki na dohodek in dobiček

4.140.881

Transferni prihodki

–
10.424.493

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

5.980.193

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

4.444.300
22.316.944

40

Tekoči odhodki

12.371.172

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

41

42

43

336.627
57.545
2.070.501
83.000

409 Rezerve

9.823.499

Tekoči transferi

2.610.408

410 Subvencije

237.966

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov/konto

Kapitalski prihodki

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

570.050

II.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Puconci
za leto 2013

A)

714 Drugi nedavčni prihodki

731 Prejete donacije iz tujine

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
za leto 2013

40.000

1.579.750

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

226.547

413 Drugi tekoči domači transferi

566.145

Investicijski odhodki

6.883.089

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.883.089

Investicijski transferi

452.275

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

392.245

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

60.030

Stran
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I.

Proračunski primanjkljaj (I.‑II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

II.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

III.

44

Št.
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0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

4.440

Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža
0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

4.440

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženje
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

V.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

Zadolževanje
2.500.000

VI.

ODPLAČILA DOLGA (550)

100.905

55

Odplačila dolga

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013
(Uradni list RS, št. 2/13 z dne 7. 1. 2013) se spremeni 2. člen
in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)

37.206.685

Tekoči prihodki (70+71)

20.188.361

70 Davčni prihodki

15.435.347

71 Nedavčni prihodki

4.753.014

72 Kapitalski prihodki

7.228.000

73 Prejete donacije

II.

v EUR

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

69.250
9.721.074
37.727.537

40 Tekoči odhodki

6.318.943

41 Tekoči transferi

7.535.963

42 Investicijski odhodki

22.564.965

43 Investicijski transferi

1.307.666
–520.852

100.905

III.

Proračunski presežek (I.–II.)

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–3.414.681

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev

185.000

75 Prejeta vračila danih posojil

185.000

Dana posojila in poveč. kapitalskih
deležev

100.000

44 Dana posojila in poveč. kapitalskih
deležev

100.000

VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
IX.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2013

74 Transferni prihodki

500 Domače zadolževanje

VII.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škofja Loka za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10
– odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
in 110/11 – ZDIU12) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 25. redni seji dne 5. septembra 2013 sprejel

–4.440

2.500.000

550 Odplačila domačega dolga

ŠKOFJA LOKA

–5.809.336

Prejeta vračila danih posojil

440 Dana posojila

IV.

Uradni list Republike Slovenije

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

2.399.095
–3.414.681

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

V.
3.414.681
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410‑0017/2013
Puconci, dne 19. septembra 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

VI.

Prejeta minus dana posojila (IV.–V.)

C.

Račun financiranja

VII.

Zadolževanje

1.000.000

50 Zadolževanje

1.000.000

VIII: Odplačila dolga
55 Odplačila dolga

85.000

941.361
941.361

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Sprememba stanja sredstev na računih
(III.+VI.+VII.‑VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.‑VIII.)

58.639

XI

Neto financiranje (VI.+X.‑IX.)

520.852

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012

432.855

–377.213

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po eko‑
nomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna
– odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Škofja Loka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

Stran
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POPRAVKI

IX.

Št. 410‑1/2013
Škofja Loka, dne 5. septembra 2013
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2826.

Popravek Zakona o delovnih razmerjih (ZDR‑1)

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR‑1), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013, je bila ugotov‑
ljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Urad‑
ni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR‑1)
V 189. členu se besedilo »187. člena« pravilno glasi
»185. člena«.
Št. 102‑01/12‑16/49
Ljubljana, dne 17. septembra 2013
EPA 728‑VI
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.

Stran
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Št.
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VSEBINA
2811.
2812.

2813.

2814.
2815.

2816.
2817.

2818.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Maleziji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Belo‑
rusiji

8691
8693
8693

8694
8694

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nado‑
mestilih

8694

OBČINE
KRANJ

2819.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj
za leto 2013

2820.
2821.

Statut Občine Polzela
Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri
Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela
Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopa‑
lišču Polzela

2822.

POLZELA

2824.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za
leto 2013

2825.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škofja Loka za leto 2013

2826.

Popravek Zakona o delovnih razmerjih (ZDR‑1)

8691

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega
zbora Republike Slovenije
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika
v 4. okrajni volilni komisiji II. volilne enote

Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopa‑
lišču Andraž

8691

MINISTRSTVA

Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov
policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za
objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter
ukrepih za njihovo varovanje
Odločba o soglasju k odločitvi uprave ustanove o
spremembi sedeža Mednarodne fundacije – usta‑
nove za promocijo bosanske piramide sonca
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po‑
gonski namen v avgustu 2013

2823.

8699
8702
8715
8716

8716

PUCONCI

8717

ŠKOFJA LOKA
POPRAVKI

8718
8719

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 78/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

2615

Javne dražbe

2631

Razpisi delovnih mest

2639

Druge objave

2642

Objave po Zakonu o evidentiranju
nepremičnin

2659

Objave gospodarskih družb

2660

Zavarovanja terjatev

2661

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2662
2662
2662
2662
2663
2664

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2666
2666
2666
2667
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