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DRŽAVNI ZBOR

1761. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o prostorskem načrtovanju 

(ZPNačrt)

Razglašam Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 
30. marca 2007.

Št. 001-22-45/07
Ljubljana, dne 10. aprila 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU  

(ZPNačrt)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. Splošne določbe

1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja 
prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vse-
bino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo 
in sprejem.

(2) Ta zakon ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč 
ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega 
 sistema.

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov neka-
terih načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21. 7. 
2001, stran 30), ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja 
kakovosti okoljskih poročil.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji 
 pomen:

1. celovita prenova je zbir različnih dejavnosti, s pomočjo 
katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo 
funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, go-
spodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na določe-
nem območju, s pomočjo katerih se ponovno zagotovi ohrani-
tev grajenih struktur in oživi urbana in druga območja. Celovita 
prenova se na območjih kulturne dediščine izvaja ob ohranjanju 
prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot varova-
nega območja;

2. degradiran prostor je del naselja oziroma območje zu-
naj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko obli-
kovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke 
razmere do stanja neuporabnosti in je prenova za oživitev 
nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi 
človekove dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in 
je njegova sanacija nujna;

3. enota urejanja prostora je območje z enotnimi zna-
čilnostmi prostora, na katerem se določi namenska raba in 
dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom 
okolja, ohranjanjem narave in varstvom kulturne dediščine ter 
za posamezne vrste posegov v prostor določijo enotni prostor-
ski izvedbeni pogoji oziroma usmeritve ter pogoji in omejitve 
za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, če 
je ta predviden;

4. gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, 
ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno 
z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka 
določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi 
drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna 
infrastruktura je državnega in lokalnega pomena;

5. grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni 
objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so 
dostopni vsem pod enakimi pogoji;

6. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladu-
joča prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega 
delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov;

7. meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem in 
drugimi zemljišči;

8. mnenja so dokumenti, s katerimi nosilci urejanja pro-
stora ugotovijo, ali so bile pri pripravi prostorskega akta upo-
števane njihove smernice;

9. namenska raba je s prostorskimi akti določena raba 
zemljišč in objektov;
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10. nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih 
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki 
sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov;

11. območje naselja je s prostorskim aktom določeno 
območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripa-
dajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo in območje 
površin, predvidenih za širitev;

12. poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z name-
nom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug 
poseg v fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim;

13. prikaz stanja prostora je nabor podatkov o dejanskem 
in pravnem stanju prostora in je obvezna podlaga za pripravo 
prostorskih aktov;

14. pripravljavec prostorskega akta je državni organ ali 
organ lokalne skupnosti, ki je odgovoren za njegovo pripravo;

15. prostor je preplet fizičnih struktur na zemeljskem po-
vršju in pod njim, do koder sežejo neposredni vplivi človekovih 
dejavnosti;

16. prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih 
posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočimi povr-
šinami na določenem območju;

17. prostorski izvedbeni pogoji so s prostorskim aktom 
določena merila in pogoji za umeščanje posegov v prostor, 
skladno s katerimi se pripravljajo projekti za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov;

18. prostorski razvoj je uravnoteženo uresničevanje pro-
storskih potreb sedanje in prihodnjih generacij ob hkratnem 
upoštevanju konkurenčnosti in tržnih zakonitosti pri gospodar-
jenju s prostorom;

19. prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, 
s katero se na podlagi razvojnih usmeritev ob upoštevanju 
javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali 
in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne de-
diščine načrtuje posege v prostor in prostorske ureditve;

20. razpršena gradnja je negativni pojav v prostoru, ka-
tere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna 
komunalna opremljenost in je kot taka potrebna sanacije;

21. razpršena poselitev je tip poselitve z nizko gostoto 
poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot 
taka ohranja;

22. razvojna regija je funkcionalna ozemeljska celota, ki 
se določi skladno s predpisi s področja spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja;

23. smernice so dokument, v katerem nosilci urejanja 
prostora konkretizirajo določbe predpisov s svojega delovnega 
področja na območje, ki je predmet načrtovanja in na načrtova-
ne posege v prostor ali prostorske ureditve;

24. stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, 
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načr-
tom namenjena za graditev objektov;

25. zelene površine naselja so površine namenjene pre-
življanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na pro-
stem, parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene 
izboljšanju kvalitete bivanja v naselju.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni do-
ločen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo 
predpisi s področja graditve objektov.

3. člen
(cilji prostorskega načrtovanja)

(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen 
prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih po-
treb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih var-
stva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva 
naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načr-
tovati tako, da se omogoča:

1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna 
raba zemljišč,

2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se 

razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo 

novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacijo degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z na-

selbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do 

objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter
11. obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.
(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu.

2. Temeljna načela

4. člen
(načelo trajnostnega prostorskega razvoja)

(1) Država in samoupravna lokalna skupnost (v nadalj-
njem besedilu: občina) morata s prostorskim načrtovanjem 
omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, 
ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja 
narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovolje-
vanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij.

(2) Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajeva-
njem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, 
da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih 
in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti 
krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne de-
javnosti.

5. člen
(načelo javnosti)

(1) Pri prostorskem načrtovanju morajo pristojni državni 
in občinski organi skladno z določbami tega zakona omogo-
čati izražanje interesov posameznic in posameznikov, skupin 
prebivalstva in udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih 
pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov.

(2) Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave 
prostorskih aktov ter v teh postopkih sodelovati s pobudami, 
mnenji in na drugačne načine, skladno z določbami tega za-
kona.

(3) Pristojni državni in občinski organi morajo skladno s 
tem zakonom in z zakonom, ki ureja dostop do informacij jav-
nega značaja, vsakomur omogočiti vpogled v prostorske akte, 
njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s 
prostorskim načrtovanjem, ter o zadevah prostorskega načrto-
vanja obveščati javnost.

6. člen
(načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij)

(1) Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, 
degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj ob-
stoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novo-
gradnjo.

(2) Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost ži-
vljenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati zelene 
površine naselja.

(3) Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega 
naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen.

(4) Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na ze-
mljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja 
najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kul-
turne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana 
z obstoječim naseljem.
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7. člen
(načelo prevlade javnega interesa)

Pri prostorskem načrtovanju in opremljanju stavbnih ze-
mljišč morajo pristojni državni in občinski organi upoštevati 
tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s cilji prostorskega 
načrtovanja med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni 
interes ne sme škodovati javnemu.

8. člen
(načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora)
Prostorsko načrtovanje mora upoštevati vrednote in pre-

poznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih 
struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, 
upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja soo-
blikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti.

9. člen
(načelo vključevanja varstva kulturne dediščine)

Pri prostorskem načrtovanju se prostorske ureditve in 
posegi usmerjajo in načrtujejo tako, da se pri tem ohranjajo in 
prenavljajo območja in objekti obstoječe kulturne dediščine, 
še posebej naselbinske dediščine. Prenova urbanih in drugih 
območij ter upoštevanje vrednot in razvojnih potencialov de-
diščine pri pripravi prostorskih aktov sta ključna inštrumenta 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

10. člen
(načelo strokovnosti)

Prostorski akti morajo temeljiti na strokovnih dognanjih o 
lastnostih in zmogljivostih prostora ter biti pripravljeni skladno 
s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter kako-
vostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načr-
tovanja.

II. PROSTORSKO NAČRTOVANJE

1. Pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja

11. člen
(pristojnosti države in občin)

(1) Država je pristojna za:
1. določanje ciljev prostorskega razvoja države,
2. določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostor-

skih ureditev na vseh ravneh,
3. načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena in
4. izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načr-

tovanja na ravni občin.
(2) Občina je pristojna za:
1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja ob-

čine,
2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje po-

segov v prostor in
3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

12. člen
(prostorske ureditve)

(1) Prostorske ureditve državnega pomena so:
1. prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture 

državnega pomena in grajenega javnega dobra državnega 
pomena,

2. prostorske ureditve zaradi varstva okolja, za katere je v 
skladu s predpisi o varstvu okolja pristojna država,

3. prostorske ureditve na območjih ohranjanja narave, 
zavarovanih z aktom države in območjih kulturnih spomenikov, 
ki so razglašeni z aktom države,

4. prostorske ureditve namenjene obrambi in varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in

5. druge prostorske ureditve, ki segajo na območje več 
občin ali njihov vpliv sega na območje več občin in so zaradi 
svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilno-
sti pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije.

(2) Prostorske ureditve regionalnega pomena so tiste pro-
storske ureditve lokalnega pomena:

1. ki segajo na območje več občin ali njihov vpliv sega na 
območje več občin in

2. gre za prostorske ureditve gospodarske javne infra-
strukture lokalnega pomena ali prostorske ureditve, neposre-
dno namenjene opravljanju lokalnih negospodarskih javnih 
služb in

3. ki so potrebne za uresničevanje regionalnega razvoj-
nega programa po predpisih o spodbujanju skladnega regio-
nalnega razvoja.

(3) Prostorske ureditve lokalnega pomena so prostorske 
ureditve:

1. ki so neposredno namenjene opravljanju občinskih go-
spodarskih javnih služb,

2. ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in 
državnih negospodarskih javnih služb,

3. ki so namenjene opravljanju gospodarskih in negospo-
darskih dejavnosti,

4. ki so namenjene bivanju,
5. občinskega grajenega javnega dobra,
6. namenjene izkoriščanju mineralnih surovin in
7. druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve 

državnega pomena.
(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

vlada) podrobneje predpiše vrste prostorskih ureditev držav-
nega pomena.

13. člen
(nadomestno ukrepanje države)

(1) Če občina ne sprejme prostorskega akta, ki bi ga mo-
rala sprejeti skladno z določbami tega zakona, in bi zaradi tega 
lahko bilo ogroženo življenje ali zdravje ljudi, ali če bi zaradi 
tega lahko nastale škodljive posledice za okolje in življenje ali 
zdravje živali, ali pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ali pri zagotavljanju izvajanja lokalnih javnih 
služb, sprejme prostorske akte država na račun občine.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ministr-
stvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo), pozove občino naj sprejme prostorske akte skladno 
z določbami tega zakona ter ji za to postavi ustrezen rok. V 
primeru, da občina v določenem roku tega ne stori, ministrstvo 
predlaga vladi, da sprejme sklep o nadomestnem ukrepanju 
skladno z določbami prvega odstavka tega člena. Stroške, 
povezane z nadomestnim ukrepanjem države, nosi občina.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka država sprejme na-
domestni prostorski akt občine na način in po postopku, ki 
velja za državni prostorski načrt, vendar se šteje, da ima 
sprejeti akt pravno naravo občinskega prostorskega akta, ki 
ga nadomešča.

2. Prostorski akti

14. člen
(prostorski akti)

(1) Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti.
(2) S prostorskimi akti se določajo usmeritve v zvezi s 

posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in 
merila za njihovo izvedbo.

(3) Prostorski akti so državni, občinski in medobčinski 
prostorski akti.

(4) Državna prostorska akta sta državni strateški prostor-
ski načrt in državni prostorski načrt.

(5) Občinska prostorska akta sta občinski prostorski načrt 
ter občinski podrobni prostorski načrt. Občina lahko sprejme 
strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski stra-
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teški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski 
prostorski akt.

(6) Medobčinski prostorski akt je regionalni prostorski 
načrt.

15. člen
(razmerja prostorskih aktov)

(1) Državni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z 
državnim strateškim prostorskim načrtom, razen v primeru 
načrtovanja prostorskih ureditev za sanacijo naravnih in drugih 
nesreč iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.

(2) Regionalni prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z 
državnimi prostorskimi akti.

(3) Občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z dr-
žavnimi prostorskimi akti in regionalnim prostorskim načrtom.

(4) Občinski podrobni prostorski načrt mora biti skladen z 
občinskim prostorskim načrtom.

(5) Občinski prostorski načrt ne sme biti v nasprotju z 
občinskim strateškim prostorskim načrtom.

16. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

Za prostorske akte po tem zakonu, razen za državni 
strateški prostorski načrt, se izvede postopek celovite presoje 
vplivov na okolje skladno z določbami tega zakona in določba-
mi zakona, ki ureja varstvo okolja, pri čemer revizija okoljskega 
poročila ni potrebna.

17. člen
(oblika prostorskih aktov)

Prostorski akti vsebujejo grafični in tekstualni del. Izdelajo 
se v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanje pa se zagotavlja 
v digitalni in analogni obliki.

18. člen
(spreminjanje in dopolnjevanje prostorskih aktov)

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se pripra-
vljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo 
pripravo in sprejem, razen če ta zakon določa drugače.

19. člen
(priloge prostorskega akta)

(1) Prostorski akt ima naslednje obvezne priloge:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje, razen pri državnem strate-
škem prostorskem načrtu,

2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor-

skega akta,
4. smernice in mnenja,
5. obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
6. povzetek za javnost,
7. okoljsko poročilo, kadar je bilo izdelano.
(2) Priloge morajo biti na vpogled javnosti na sedežu 

pripravljavca v vseh fazah priprave in veljavnosti prostorskega 
akta.

20. člen
(spis postopka)

(1) O pripravi prostorskega akta njegov pripravljavec vodi 
spis, ki je uradna evidenca gradiv priprave in sprejemanja 
prostorskega akta.

(2) Pripravljavec prostorskega akta v spisu postopka po 
časovnem vrstnem redu evidentira vse dokumente in gradiva, 
ki so pomembna s stališča zakonitosti vodenja postopka pri-
prave in sprejemanja prostorskega akta, vključno s pripomba-
mi in predlogi, danimi v postopku njegove priprave in stališči 
pripravljavca do njih.

21. člen
(hramba prostorskih aktov)

(1) Prostorski akti, njihove spremembe in dopolnitve ter 
priloge prostorskih aktov se hranijo na sedežu pripravljavca ter 
morajo biti dostopne javnosti skladno z zakonom.

(2) Občinske prostorske akte in regionalni prostorski na-
črt, razen njihovih prilog, pripravljavec z dnem njihove uveljavi-
tve posreduje ministrstvu in krajevno pristojni upravni enoti.

(3) Državni prostorski načrt pripravljavec z dnem njegove 
uveljavitve posreduje krajevno pristojni upravni enoti in obči-
nam, katerih območje je zajeto v tem načrtu.

3. Prostorski akti države

3.1. Državni strateški prostorski načrt

3.1.1. Namen in vsebina državnega strateškega  
prostorskega načrta

22. člen
(namen in vsebina)

(1) Z namenom zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski 
razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih 
potencialov se z državnim strateškim prostorskim načrtom na 
podlagi razvojnih potreb države in ob upoštevanju javnih koristi 
na področju varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe 
naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja člo-
vekovega zdravja (v nadaljnjem besedilu: varstvene zahteve) 
določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja države ter dolo-
čijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev državnega 
in lokalnega pomena.

(2) Na podlagi ciljev, izhodišč in usmeritev iz prejšnjega 
odstavka se v državnem strateškem prostorskem načrtu določi 
zasnovo prostorskih ureditev državnega pomena tako, da se 
razvojne potrebe, ki izhajajo iz razvojnih dokumentov države, 
uskladijo z varstvenimi zahtevami.

3.1.2. Postopek priprave državnega strateškega  
prostorskega načrta

23. člen
(osnutek državnega strateškega prostorskega načrta)
(1) Postopek priprave državnega strateškega prostorske-

ga načrta se začne s sklepom, ki ga sprejme vlada.
(2) Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka ministrstvo 

pripravi osnutek državnega strateškega prostorskega načrta.
(3) Ministrstvo pripravi osnutek državnega strateškega 

prostorskega načrta ob upoštevanju:
1. prikaza stanja prostora,
2. nacionalnih programov, strategij in drugih razvojnih 

aktov in dokumentov, s katerimi se določa celovita državna 
politika razvoja države in državna politika na področjih energe-
tike, prometa, elektronskih komunikacij, poselitve, kmetijstva 
in gozdarstva, kulture in kulturne dediščine, varstva okolja, 
ohranjanja narave, upravljanja z vodami, obrambe, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ipd.

(4) Ministrstvo za osnutek državnega strateškega prostor-
skega načrta zagotovi tudi pripravo poročila o vplivih izvedbe 
tega načrta.

24. člen
(poročilo o vplivih državnega strateškega  

prostorskega načrta)
(1) S poročilom o vplivih iz četrtega odstavka prejšnjega 

člena se opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe državnega stra-
teškega prostorskega načrta na gospodarski in socialni razvoj 
države ter doseganje okoljskih ciljev.

(2) Poročilo v delu, ki se nanaša na gospodarski razvoj, 
vsebuje zlasti opis in vrednotenje učinkov izvedbe državnega 
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strateškega prostorskega načrta na gospodarsko rast, zaposlo-
vanje in konkurenčnost.

(3) Poročilo v delu, ki se nanaša na socialni razvoj, vse-
buje zlasti opis in vrednotenje učinkov izvedbe državnega 
strateškega prostorskega načrta na družbeni, kulturni in de-
mografski razvoj.

(4) Poročilo v delu, ki se nanaša na okoljski vidik, vsebuje 
zlasti opis in vrednotenje učinkov izvedbe državnega strateške-
ga prostorskega načrta na doseganje okoljskih ciljev, skladno z 
zakonom o varstvu okolja.

25. člen
(sodelovanje ministrstev in občin)

(1) Ministrstvo pošlje osnutek državnega strateškega pro-
storskega načrta ter poročilo iz četrtega odstavka 23. člena 
ministrstvom in občinam in jih pozove, da v roku 30 dni posre-
dujejo ministrstvu pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi z 
osnutkom državnega strateškega prostorskega načrta.

(2) Ministrstvo preuči pripombe in predloge ministrstev in 
občin in do njih zavzame stališče, ki ga posreduje ministrstvom 
in občinam ter objavi v svetovnem spletu.

26. člen
(predlog državnega strateškega prostorskega načrta)
(1) Ministrstvo pripravi predlog državnega strateškega 

prostorskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov 
iz prejšnjega člena ter ga skupaj z dopolnjenim poročilom iz če-
trtega odstavka 23. člena tega zakona pošlje v potrditev vladi.

(2) Vlada pošlje predlog državnega strateškega prostor-
skega načrta v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Predlogu priloži poročilo iz prejšnjega odstavka.

(3) Državni strateški prostorski načrt sprejme na predlog 
vlade Državni zbor Republike Slovenije z odlokom.

(4) Po sprejemu državnega strateškega prostorskega na-
črta vlada z uredbo določi časovni načrt njegovega izvajanja 
z državnimi prostorskimi načrti po območjih, ki so praviloma 
območja razvojnih regij.

3.2. Državni prostorski načrt

3.2.1. Namen in vsebina državnega prostorskega načrta

27. člen
(namen)

(1) Državni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se 
v skladu s časovnim načrtom iz četrtega odstavka 26. člena 
tega zakona načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena 
iz državnega strateškega prostorskega načrta.

(2) Območje državnega prostorskega načrta predstavlja-
jo območja, namenjena posameznim prostorskim ureditvam 
državnega pomena.

(3) Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo tudi 
prostorske ureditve, ki so skladno s predpisi potrebne zaradi 
sanacije posledic naravnih ali drugih nesreč.

(4) Državni prostorski načrt je podlaga za pripravo projek-
tov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov.

(5) Z uveljavitvijo državnega prostorskega načrta se šteje, 
da so spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti v 
delu in za območja iz drugega odstavka tega člena.

28. člen
(vsebina)

(1) V državnem prostorskem načrtu se za prostorske ure-
ditve državnega pomena določijo prostorski izvedbeni pogoji iz 
43. člena tega zakona.

(2) Območja posameznih prostorskih ureditev se določijo 
tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in 
prikazati v zemljiškem katastru.

(3) V državnem prostorskem načrtu se lahko določi tudi 
velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, če se z 
novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani 
videz območja, ne poslabšajo bivalne in delovne razmere na 
območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih 
območjih ter niso v nasprotju z javnimi koristmi.

(4) V državnem prostorskem načrtu se posebej določi 
tiste dele posameznih prostorskih ureditev, za katere se bodo 
skladno s časovnim načrtom investitorja glede izvedbe prostor-
ski izvedbeni pogoji, ki se nanašajo na načrtovanje posamičnih 
objektov, določili šele po sprejemu tega državnega prostorske-
ga načrta. V tem primeru se prostorski izvedbeni pogoji podrob-
neje določijo z dopolnitvami državnega prostorskega načrta po 
skrajšanem postopku iz 35. člena tega zakona.

(5) Ministrica ali minister, pristojen za prostor (v nadalj-
njem besedilu: minister), podrobneje predpiše vsebino, obliko 
in način priprave državnega prostorskega načrta.

3.2.2. Postopek priprave državnega prostorskega načrta

29. člen
(začetek priprave državnega prostorskega načrta)

(1) Postopek priprave državnega prostorskega načrta se 
začne s sklepom, ki ga skladno s časovnim načrtom iz četrtega 
odstavka 26. člena tega zakona za posamezno območje sprej-
me vlada na predlog ministrstva. V kolikor gre za spremembe 
ali dopolnitve državnih prostorskih načrtov, skladnost s časov-
nim načrtom ni pogoj za sprejem sklepa.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. podrobnejšo določitev območja, za katerega se pripra-

vlja državni prostorski načrt,
2. obveznosti v zvezi s financiranjem priprave državnega 

prostorskega načrta,
3. roke za pripravo državnega prostorskega načrta ter 

njegovih posameznih faz,
4. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki naj v 30 dnevih 

podajo razvojne potrebe skladno z državnim strateškim prostor-
skim načrtom in glede na svoje časovne prioritete,

5. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice 
za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,

6. način pridobitve strokovnih rešitev.
(3) Vlada seznani o sklepu iz prvega odstavka tega člena 

tudi pristojne organe regij skladno s predpisi o skladnem regio-
nalnem razvoju in jih pozove, da podajo svoje razvojne potrebe, 
kot izhajajo iz regionalnih razvojnih programov in se nanašajo 
na načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena.

30. člen
(osnutek državnega prostorskega načrta)

(1) Ministrstvo na podlagi prikaza stanja prostora in držav-
nega strateškega prostorskega načrta pripravi osnutek držav-
nega prostorskega načrta.

(2) Nosilci urejanja prostora iz 4. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena, za vsako prostorsko ureditev iz svoje pristoj-
nosti, zagotavljajo ministrstvu v postopku priprave osnutka dr-
žavnega prostorskega načrta strokovne podlage za načrtovane 
prostorske ureditve.

(3) Ministrstvo pošlje osnutek državnega prostorskega 
načrta nosilcem urejanja prostora iz 5. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena in jih pozove, da v roku 30 dni podajo smerni-
ce za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če 
nosilci urejanja prostora v tem roku ne dajo smernic, se šteje, 
da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo veljavni predpisi.

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz prej-
šnjega odstavka odloči, ali je za državni prostorski načrt treba 
izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
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31. člen
(dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju smernic iz tretjega odstavka prejšnje-

ga člena ministrstvo, če je to potrebno, dopolni osnutek držav-
nega prostorskega načrta. Za posamezne prostorske ureditve 
se lahko pripravijo tudi variantne rešitve. Variantne rešitve se 
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika.

(2) Variantne rešitve iz prejšnjega odstavka se lahko pri-
dobijo tudi z javnim natečajem. Javni natečaj se praviloma iz-
vede za posamezno prostorsko ureditev, ki jo obravnava dr-
žavni prostorski načrt, razen za načrtovanje prostorske ureditve 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra 
državnega pomena. Javni natečaj se izvede po postopku, ki ga 
določajo predpisi o graditvi objektov. Zaključek javnega natečaja 
predstavlja izbor strokovno najustreznejše variantne rešitve.

(3) Če je za državni prostorski načrt treba izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje, zagotovi pripravo okoljskega 
poročila ministrstvo, pristojno za okolje.

(4) Ob upoštevanju vrednotenja in primerjave variantnih 
rešitev iz prvega odstavka tega člena oziroma izvedbe javnega 
natečaja iz drugega odstavka ministrstvo v dopolnjenem osnut-
ku državnega prostorskega načrta predlaga izbor variantnih 
rešitev posameznih prostorskih ureditev, pri čemer upošteva 
skladnost in celovitost predlaganih rešitev oziroma strokovno 
najustreznejšo rešitev, izbrano z javnim natečajem.

(5) Minister podrobneje predpiše način priprave varian-
tnih rešitev prostorskih ureditev ter njihovega vrednotenja in 
primerjave.

32. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Ministrstvo mora v postopku priprave državnega prostor-
skega načrta javnosti omogočiti seznanitev z njegovim dopolnje-
nim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Če so pripra-
vljene variantne rešitve, se v okviru javne razgrnitve razgrnejo vse 
variantne rešitve z obrazložitvijo predloga izbora rešitve.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom v svetovnem spletu in 
v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje, ki je 
predmet državnega prostorskega načrta, obvesti javnost o:

1. kraju in času javne razgrnitve ter o spletnem naslovu, 
kadar je načrt elektronsko dostopen,

2. kraju in času javne obravnave,
3. načinu dajanja pripomb in predlogov javnosti ter roku 

za njihovo posredovanje.
(3) Ministrstvo obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega na-
črta najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

(4) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek državnega pro-
storskega načrta.

(5) Ministrstvo preuči pripombe in predloge javnosti in v 
roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzame stališče, 
ki ga objavi v svetovnem spletu.

(6) Če je za državni prostorski načrt treba izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje, mora ministrstvo javnost seznaniti sočasno 
ter na način iz prejšnjih odstavkov tudi z okoljskim poročilom.

(7) V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka držav-
nega prostorskega načrta je s tistimi njegovimi deli, ki so zaradi 
obrambnih ali drugih varnostnih razlogov določeni kot tajni, 
treba ravnati skladno s predpisi o tajnih podatkih.

(8) Če se v primeru čezmejnih vplivov država članica 
Evropske unije odloči, da bo sodelovala v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje, se rok iz prvega odstavka tega člena 
nadomesti z rokom, dogovorjenim skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja.

33. člen
(sodelovanje občin)

(1) V času javne razgrnitve iz prejšnjega člena pošlje mi-
nistrstvo dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta, v 

primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena pa tudi okoljsko 
poročilo, občinam, ki jih zajema predlog državnega prostorske-
ga načrta, najkasneje hkrati z javnim naznanilom iz drugega 
odstavka prejšnjega člena in jih pozove, da v roku 30 dni po-
sredujejo ministrstvu pripombe in predloge, ki jih imajo v zvezi 
dopolnjenim osnutkom državnega prostorskega načrta.

(2) Ministrstvo preuči pripombe in predloge občin in do 
njih v roku 30 dni zavzame stališče, ki ga posreduje občinam 
in objavi v svetovnem spletu.

34. člen
(priprava predloga in sprejem državnega  

prostorskega načrta)
(1) Ministrstvo pripravi predlog državnega prostorskega 

načrta na podlagi stališča iz petega odstavka 32. člena ter sta-
lišča iz drugega odstavka 33. člena tega zakona ter ga pošlje 
nosilcem urejanja prostora iz tretjega odstavka 30. člena, da 
dajo v 30 dneh mnenje k predlogu državnega prostorskega 
načrta z vidika njihove pristojnosti.

(2) Nosilci urejanja prostora se v mnenju iz prejšnjega 
odstavka opredelijo do upoštevanja smernic, ki so jih dali na pod-
lagi tretjega odstavka 30. člena tega zakona. V primeru molka 
nosilcev urejanja prostora se šteje, da na načrtovane prostorske 
ureditve nimajo pripomb in se z njimi strinjajo, pri čemer pa mora 
pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje pred-
videne prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

(3) Če je za državni prostorski načrt treba izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju 
opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov državnega prostor-
skega načrta na okolje z vidika svoje pristojnosti, in jih hkrati 
pošljejo ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja.

(4) Ministrstvo na podlagi mnenj nosilcev urejanja pro-
stora zagotovi uskladitev predloga državnega prostorskega 
načrta in ga pošlje v sprejem vladi. Usklajenemu predlogu 
državnega prostorskega načrta ministrstvo priloži stališče iz 
petega odstavka 32. člena ter stališče iz drugega odstavka 
33. člena tega zakona.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena pošlje mi-
nistrstvo usklajen predlog državnega prostorskega načrta v 
sprejem vladi, če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da 
so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.

(6) Vlada sprejme državni prostorski načrt z uredbo.

35. člen
(skrajšani postopek dopolnitev državnega  

prostorskega načrta)
V primeru dopolnitev državnega prostorskega načrta iz 

četrtega odstavka 28. člena tega zakona se:
1. postopek priprave prične s sklepom vlade na podlagi 

pobude ministrstva, v katerega delovno pristojnost sodi načr-
tovana prostorska ureditev,

2. ne upoštevajo določila o pripravi načrta v variantnih 
rešitvah,

3. rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni,
4. javna razgrnitev skrajša na 15 dni,
5. pridobivanje pripomb in predlogov občin skrajša na 

15 dni.

3.2.3. Načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena  
v območju državnega prostorskega načrta in sodelovanje 

države in občin pri načrtovanju prostorske ureditve  
skupnega pomena

36. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena  

v območju državnega prostorskega načrta)
(1) Če se s tem ne onemogoča izvedba in uporaba z 

državnim prostorskim načrtom določenih prostorskih ureditev, 
lahko na območjih iz drugega odstavka 28. člena tega zakona 
občina načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti, če s 
tem soglaša vlada.



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4591 

(2) Občina, ki namerava načrtovati prostorske ureditve iz 
svoje pristojnosti na območju državnega prostorskega načrta, 
vladi pošlje pobudo, v kateri opredeli območje, na katerem na-
merava načrtovati, opiše načrtovano prostorsko ureditev in ute-
melji potrebo po poseganju v območje državnega prostorskega 
načrta. Območje mora biti opredeljeno tako natančno, da ga je 
mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.

(3) Vlada preveri možnost izvedbe in uporabe z državnim 
prostorskim načrtom določenih prostorskih ureditev z vidika 
nameravane prostorske ureditve občine in v roku 60 dni izda 
soglasje ali pa pobudo občine s sklepom zavrne. Če vlada ne 
odloči v tem roku, se šteje, da z načrtovanjem soglaša.

(4) V primeru, da vlada soglaša z načrtovanjem na ob-
močju državnega prostorskega načrta, občini s soglasjem iz 
prejšnjega odstavka predpiše tudi predhodne pogoje za načr-
tovanje, pri čemer se ti pogoji ne štejejo za smernice oziroma 
mnenja ministrstev v postopku priprave občinskega prostor-
skega akta.

(5) Po sprejemu občinskega prostorskega akta vlada s 
sklepom ugotovi ali državni prostorski načrt zaradi takega ob-
činskega prostorskega akta v določenem delu preneha veljati.

37. člen
(sodelovanje države in občin pri načrtovanju prostorske 

ureditve skupnega pomena)
(1) Ministrstvo in udeležene občine oziroma občina se 

lahko dogovorijo, da udeležene občine oziroma občina načrtu-
jejo in sprejmejo prostorski akt za določeno prostorsko ureditev, 
ki je skupnega državnega in regionalnega ali državnega in 
lokalnega pomena, če je glede na povezanost prostorske ure-
ditve državnega pomena s prostorsko ureditvijo regionalnega 
oziroma lokalnega pomena to primerneje.

(2) V primeru prostorske ureditve, ki je skupnega državne-
ga in regionalnega pomena, jo udeležene občine načrtujejo z 
regionalnim prostorskim načrtom skladno z določili tega zako-
na, pri čemer župani ali županje (v nadaljnjem besedilu: župani) 
udeleženih občin sprejmejo sklep o začetku njegove priprave 
po predhodnem soglasju ministra.

(3) V primeru prostorske ureditve, ki je skupnega držav-
nega in lokalnega pomena, jo občina načrtuje z občinskim pro-
storskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
skladno z določili tega zakona, pri čemer župan sprejme sklep 
o začetku njegove priprave po predhodnem soglasju ministra.

(4) Če se prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega 
in lokalnega pomena, načrtuje z občinskim podrobnim prostor-
skim načrtom, mora tega pred sprejemom potrditi ministrstvo.

4. Prostorski akti občine

4.1. Občinski prostorski načrt

4.1.1. Namen in vsebina prostorskega načrta

38. člen
(namen)

Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob 
upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih 
potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v 
prostor (v nadaljnjem besedilu: prostorski izvedbeni pogoji).

39. člen
(vsebina)

(1) Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izved-
beni del.

(2) Strateški del občinskega prostorskega načrta določa:
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja 

občine;

2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, 
usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe 
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospo-
darske javne infrastrukture lokalnega pomena;

3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, 
ki so z njimi prostorsko povezana;

4. območja razpršene poselitve.
(3) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po po-

sameznih enotah urejanja prostora določa:
1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorske izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni pro-

storski načrt.
(4) Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo pro-

jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o gra-
ditvi objektov.

(5) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določi-
tev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij.

40. člen
(enota urejanja prostora)

(1) Na osnovi celovite analize prostora, njegovih vrednot, 
značilnosti, prepoznavnosti in načrtovanih prostorskih ureditev 
se v prostorskem načrtu občine oblikujejo enote urejanja pro-
stora, ki pokrivajo celotno območje občine.

(2) Enote urejanja prostora se v naseljih določajo na pod-
lagi urbanističnega načrta.

(3) Enote urejanja prostora morajo biti določene tako na-
tančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati 
v zemljiškem katastru.

(4) Meja enote urejanja prostora se določi glede na eno-
tne oblikovne značilnosti ter ob upoštevanju ureditev, ukrepov 
in omejitev v prostoru, ki jih določajo predpisi, s katerimi so 
določeni posebni pravni režimi.

41. člen
(urbanistični načrt)

(1) Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta iz drugega in tretjega odstavka 39. člena 
tega zakona se za območja posameznih mest ali naselij me-
stnega značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi 
predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega zna-
čaja, določi na podlagi urbanističnega načrta.

(2) Poleg vsebine prejšnjega odstavka se na podlagi ur-
banističnega načrta za naselja iz prejšnjega odstavka določi 
tudi:

– območja celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi 
za celovito prenovo,

– javne površine in druge oblike javnega dobra,
– prometno ureditev vključno s površinami za mirujoči 

promet,
– zelene površine naselja,
– temeljne strukture naselja z elementi urbanističnega in 

arhitekturnega oblikovanja,
– gospodarsko javno infrastrukturo naselja.
(3) Na podlagi urbanističnega načrta se v občinskem pro-

storskem načrtu za območja prostorskih ureditev ob javnih po-
vršinah, prostorskih ureditev z javnim programom, kompleksnih 
prostorskih ureditev in prostorskih ureditev v vplivnem območju 
prostorskih dominant, lahko določi, da se urbanistično-arhitek-
turne rešitve pridobijo z javnim natečajem.

(4) Javni natečaj iz prejšnjega odstavka se izvede skla-
dno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Izbrana strokovna 
rešitev je podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta.

(5) Minister podrobneje predpiše merila za določitev ob-
močij iz tretjega odstavka tega člena.
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42. člen
(območja namenske rabe prostora)

(1) V enoti urejanja prostora se določijo oziroma prikažejo 
območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč 
(v nadaljnjem besedilu: območja namenske rabe prostora).

(2) Območja iz prejšnjega odstavka se določijo tako na-
tančno, da je njihove meje mogoče določiti v naravi in prikazati 
v zemljiškem katastru.

(3) Območja namenske rabe prostora se lahko delijo na 
območja podrobnejše namenske rabe prostora.

(4) Minister predpiše vrste podrobnejše namenske rabe 
prostora.

43. člen
(prostorski izvedbeni pogoji)

Prostorski izvedbeni pogoji določajo zlasti:
1. podrobne pogoje glede namembnosti posegov v pro-

stor, njihove lege, velikosti in oblikovanja,
2. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
3. merila in pogoje za parcelacijo,
4. pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohra-

njanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,

5. pogoje varovanja zdravja ljudi.

44. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor  

zunaj območja naselja)
(1) Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo prostorske 

ureditve in posamezni posegi v prostor:
1. ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični 

dejavnosti,
2. ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih jav-

nih služb (gospodarska javna infrastruktura),
3. ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno 

dobro),
4. za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohra-

njanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja pre-
poznavnih značilnosti krajine,

5. za namen športa in rekreacije,
6. za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij 

izkoriščanja,
7. za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
(2) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je načrtovanje pro-

storskih ureditev in posameznih posegov v prostor iz prejšnjega 
odstavka dopustno le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so 
manj primerna za kmetijsko pridelavo.

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetij-
stvo, predpiše kriterije za načrtovanje in poseganje v prostor 
na najboljših kmetijskih zemljiščih.

45. člen
(območje razpršene poselitve)

Območje razpršene poselitve se v čim večji možni meri 
ohranja in varuje tako, da se načrtuje obnova ali prenova 
zakonito zgrajenih objektov. Načrtovanje novih posegov v pro-
stor, kot so določeni v prvem odstavku 44. člena, vključno s 
stanovanjskimi objekti, je možno le, če se s tem ohranja pre-
poznavne značilnosti prostora, skladno z usmeritvami iz prvega 
odstavka 22. člena tega zakona.

4.1.2. Postopek priprave občinskega prostorskega načrta

46. člen
(začetek priprave občinskega prostorskega načrta)
(1) Postopek priprave občinskega prostorskega načrta se 

začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem 

glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sose-
dnjim občinam.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega na-

črta,
2. območje prostorskega načrta, kadar gre za spremembe 

in dopolnitve občinskega prostorskega načrta,
3. način pridobitve strokovnih rešitev,
4. roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in 

njegovih posameznih faz in
5. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice 

za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.

47. člen
(osnutek občinskega prostorskega načrta)

(1) Občina pripravi osnutek prostorskega načrta na podla-
gi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega 
prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega pro-
storskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvoj-
nega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava 
prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraženih razvojnih 
potreb drugih oseb. Razvojne potrebe morajo biti obrazložene 
in dokumentirane.

(2) Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega na-
črta ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih 
dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni po-
dajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti.

(3) Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu 
in občini. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega od-
stavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz dru-
gega odstavka tega člena tudi pisno sporoči ministrstvu in ob-
čini, ali je za občinski prostorski načrt potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje.

48. člen
(dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju smernic iz tretjega odstavka prej-

šnjega člena občina dopolni osnutek občinskega prostorskega 
načrta. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo 
variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno 
primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

(2) Kadar je za občinski prostorski načrt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek 
občinskega prostorskega načrta zagotovi okoljsko poročilo in 
ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega 
načrta pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(3) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 
15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in 
v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo 
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom 
zavrne.

49. člen
(usklajevanje smernic)

Če občina zaradi smernic iz tretjega odstavka 47. člena 
tega zakona ne more uskladiti osnutka prostorskega načrta, o 
tem obvesti ministrstvo, ki najkasneje v 15 dneh od prejema 
obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja 
prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom 
občinskega prostorskega načrta.

50. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Občina mora v postopku priprave občinskega pro-
storskega načrta omogočiti javnosti seznanitev z njegovim 
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dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja naj-
manj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno 
obravnavo.

(2) Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na 
krajevno običajen način obvesti javnost o:

1. kraju in času javne razgrnitve ter spletnem naslovu, 
kadar je načrt elektronsko dostopen,

2. kraju in času njegove javne obravnave in
3. načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za 

njihovo posredovanje.
(3) Javno naznanilo iz prejšnjega odstavka mora vsebo-

vati tudi navedbo vseh zemljiških parcel, katerih namenska 
raba se spreminja, razen pri pripravi prvega občinskega pro-
storskega načrta.

(4) Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta 
najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve.

(5) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek strateškega pro-
storskega načrta.

(6) Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v 
svetovnem spletu. Lastnice ali lastnike (v nadaljnjem besedilu: 
lastniki) zemljišč iz tretjega odstavka tega člena mora občina 
pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki 
so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

(7) Če je za občinski prostorski načrt treba izvesti celo-
vito presojo vplivov na okolje, mora občina javnost seznaniti 
sočasno ter na način iz prejšnjih odstavkov tudi z okoljskim 
poročilom.

(8) V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka ob-
činskega prostorskega načrta je s tistimi njegovimi deli, ki so 
zaradi obrambnih ali drugih varnostnih razlogov določeni kot 
tajni, treba ravnati skladno s predpisi o tajnih podatkih.

(9) Če se v primeru čezmejnih vplivov država članica 
Evropske unije odloči, da bo sodelovala v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje, se rok iz prvega odstavka tega člena 
nadomesti z rokom, dogovorjenim skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja.

51. člen
(potrditev predloga občinskega prostorskega načrta)
(1) Občina pripravi predlog občinskega prostorskega na-

črta na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti iz 
prejšnjega člena in ga pošlje ministrstvu, ki ga nemudoma, 
najkasneje pa v sedmih dneh, posreduje nosilcem urejanja 
prostora, da v 21 dneh dajo mnenje, ali predlog občinskega 
prostorskega načrta upošteva njihove smernice. V primeru 
molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da na načrtovane 
prostorske ureditve nimajo pripomb in se z njimi strinjajo, pri 
čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi. Nosilci urejanja prostora posredujejo mnenja ministr-
stvu in občini.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka pripravi svoje mnenje 
tudi ministrstvo, v katerem preveri ali:

1. je vsebina predloga občinskega prostorskega načrta 
pripravljena skladno z določili 39. do 45. člena tega zakona,

2. temelji na prikazu stanja prostora in
3. upošteva usmeritve in določitve državnih prostorskih 

aktov.
(3) Če je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito 

presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju 
opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov občinskega prostor-
skega načrta na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa 
jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(4) Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta skladno z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(5) Minister v 75 dneh od prejema predloga občinskega 
prostorskega načrta iz prvega odstavka tega člena s sklepom 
potrdi predlog občinskega prostorskega načrta, če nosilci ure-
janja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu občinskega 
prostorskega načrta njihove smernice upoštevane, v primeru iz 
četrtega odstavka tega člena pa je ministrstvo, pristojno za var-
stvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo 
potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.

(6) V primeru, da v mnenjih nosilci urejanja prostora ugo-
tovijo, da v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove 
smernice niso bile upoštevane, ali da ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja, zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka, 
ministrstvo v roku iz prejšnjega odstavka vladi predlaga, da 
odloči o potrditvi predloga občinskega prostorskega načrta in 
o tem obvesti občino. Vlada odloči o potrditvi predloga občin-
skega prostorskega načrta s sklepom v 30 dneh.

(7) V primeru, da ministrstvo v roku iz petega odstavka in 
v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne potrdi predloga 
občinskega prostorskega načrta oziroma ga ne predloži v od-
ločanje vladi, se šteje, da je predlog občinskega prostorskega 
načrta potrjen, razen v primeru, če je ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja, zavrnilo izdajo potrdila iz četrtega odstavka 
tega člena.

(8) Občina lahko vedno med postopkom potrditve predlo-
ga občinskega prostorskega načrta tega umakne iz postopka 
in ga nadomesti z novim predlogom. V tem primeru začne 
postopek po tem členu teči znova.

(9) Pritožba zoper sklep vlade iz šestega odstavka tega 
člena ni možna, možno pa je začeti upravni spor. Upravni spor 
je možno začeti tudi v primeru, če vlada v 30 dneh sklepa ne 
sprejme.

52. člen
(sprejem občinskega prostorskega načrta)

(1) Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z od-
lokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z datumom in šte-
vilko sklepa ministra iz petega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona oziroma sklepa vlade iz šestega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona, s katerim je ta potrdila predlog občinskega 
prostorskega načrta.

(2) V primeru iz osmega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona občina objavi odlok brez datuma in številke sklepa 
ministra.

53. člen
(skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta)
Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega prostor-

skega načrta nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, 
ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, se v 
postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 
dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.

4.2. Občinski strateški prostorski načrt kot samostojen akt

54. člen
(občinski strateški prostorski načrt kot samostojen akt)

(1) Občina lahko sprejme strateški del prostorskega načr-
ta kot samostojen prostorski akt.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se občinski strateški 
prostorski načrt pripravi z vsebino, kot jo za strateški del ob-
činskega prostorskega načrta določa drugi odstavek 39. člena 
tega zakona.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za posto-
pek priprave in sprejema občinskega strateškega načrta smi-
selno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za pripravo 
in sprejem občinskega prostorskega načrta, pri čemer se ne 
uporabljajo določbe petega, šestega, sedmega, osmega in 
devetega odstavka 51. člena tega zakona.
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4.3. Občinski podrobni prostorski načrt

4.3.1. Namen in vsebina občinskega podrobnega 
prostorskega načrta

55. člen
(namen občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s 
katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na obmo-
čjih iz petega odstavka 39. člena tega zakona, lahko pa tudi na 
drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil 
sprejet občinski prostorski načrt.

(2) Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi za 
prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic naravnih 
ali drugih nesreč, ki niso določene v občinskem prostorskem 
načrtu.

(3) Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pri-
pravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

56. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se po-
drobneje določi:

1. območje občinskega podrobnega prostorskega 
 načrta,

2. arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-
skih ureditev,

3. območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z 
javnim natečajem,

4. načrt parcelacije,
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta po-

trebna,
6. rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
7. rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
8. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravni-

mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in
9. pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) V občinskem podrobnem prostorskem načrtu se pri-

kažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora.

(3) Če je občinski podrobni prostorski načrt namenjen 
celoviti prenovi območja, je njegov obvezni sestavni del konser-
vatorski načrt, pripravljen skladno s predpisi o varstvu kulturne 
dediščine.

(4) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se lahko 
določi tudi velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, če se z novimi rešitvami v okviru 
odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslab-
šajo bivalne in delovne razmere na območju načrta oziroma na 
sosednjih območjih ter niso v nasprotju z javno koristjo.

(5) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

4.3.2. Postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta

57. člen
(začetek priprave občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) Postopek priprave občinskega podrobnega prostor-

skega načrta občine se začne s sklepom, ki ga sprejme župan 
in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga 
pošlje ministrstvu.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka določa poleg vsebin iz 
drugega odstavka 46. člena tega zakona tudi obveznosti v 

zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta.

58. člen
(osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občina pripravi osnutek podrobnega prostorskega 
načrta na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega pro-
storskega načrta in izraženih investicijskih namer občine ter 
drugih oseb.

(2) Občina pošlje osnutek občinskega podrobnega pro-
storskega načrta nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da 
ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.

(3) Če nosilci urejanja prostora v roku iz prvega odstavka 
tega člena ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz dru-
gega odstavka tega člena tudi pisno sporoči občini, ali je za 
občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje.

59. člen
(dopolnjen osnutek občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju smernic iz tretjega odstavka prej-

šnjega člena občina dopolni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. Za posamezne prostorske ureditve se 
lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti 
in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcional-
nega in ekonomskega vidika.

(2) Kadar je za občinski podrobni prostorski načrt po-
trebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za do-
polnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta 
zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
občinskega podrobnega prostorskega načrta pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja.

(3) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 
15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in 
v skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo 
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom 
zavrne.

60. člen
(sodelovanje javnosti)

Občina mora v postopku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta omogočiti sodelovanje javnosti ob smiselni 
uporabi določb 50. člena tega zakona.

61. člen
(sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občina pripravi predlog občinskega podrobnega pro-
storskega načrta na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb 
in predlogov javnosti iz prejšnjega člena ter ga nemudoma po-
sreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, 
ali predlog občinskega prostorskega načrta upošteva smernice, 
dane na podlagi 58. člena tega zakona.

(2) Če je za občinski podrobni prostorski načrt treba izve-
sti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva 
v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na okolje s stališča svoje 
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja.

(3) Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta 
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(4) Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog 
občinskega podrobnega prostorskega načrta v sprejem, če je 
iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4595 

občinskega prostorskega načrta smernice upoštevane in če je 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izved-
be na okolje sprejemljivi.

(5) Občinski podrobni prostorski načrt sprejme občinski 
svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.

5. Medobčinski prostorski akti

5.1. Regionalni prostorski načrt

5.1.1. Namen in vsebina regionalnega prostorskega načrta

62. člen
(namen regionalnega prostorskega načrta)

(1) Za izvedbo regionalnega razvojnega programa po 
predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki 
zahtevajo načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pome-
na, udeležene občine pripravijo regionalni prostorski načrt.

(2) Udeležene občine ali zveza občin sklenejo dogovor o 
pripravi regionalnega prostorskega načrta, v katerem določijo 
tudi pripravljavca načrta.

(3) Regionalni prostorski načrt je podlaga za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov.

63. člen
(prostorske ureditve državnega pomena)

Če regionalni razvojni progam iz prejšnjega člena zahteva 
tudi načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena, jih 
ministrstvo upošteva pri pripravi državnega prostorskega na-
črta skladno s postopkom, ki je določen za pripravo državnega 
prostorskega načrta.

64. člen
(usklajenost priprave regionalnega prostorskega načrta  

in regionalnega razvojnega programa)
Regionalni prostorski načrt in regionalni razvojni program 

morata biti med seboj usklajena.

65. člen
(vsebina regionalnega prostorskega načrta)

(1) Z regionalnim prostorskim načrtom se na podlagi pri-
kaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega pro-
storskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega 
načrta in regionalnega razvojnega programa načrtujejo prostor-
ske ureditve iz prvega odstavka 62. člena tega zakona.

(2) Regionalni prostorski načrt določa namensko rabo 
prostora in prostorske izvedbene pogoje iz 43. člena tega 
zakona za načrtovanje prostorskih ureditev tako natančno, da 
je na njegovi podlagi mogoče pripraviti projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

(3) Regionalni prostorski načrt nadomesti občinski prostorski 
načrt v delu, ki se nanaša na načrtovane prostorske ureditve.

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave regionalnega prostorskega načrta.

5.1.2. Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta

66. člen
(začetek priprave regionalnega prostorskega načrta)
(1) Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta 

se začne s sklepom, ki ga sprejmejo župani udeleženih občin, 
ga objavijo v uradnih glasilih udeleženih občin in v svetovnem 
spletu ter ga pošljejo ministrstvu.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. oceno stanja in razloge za pripravo regionalnega pro-

storskega načrta,

2. območje regionalnega prostorskega načrta,
3. način pridobitve strokovnih rešitev,
4. obveznosti v zvezi s pripravo in financiranjem priprave 

regionalnega prostorskega načrta,
5. roke za pripravo regionalnega prostorskega načrta in 

njegovih posameznih faz in
6. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice 

za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti.

67. člen
(postopek priprave regionalnega prostorskega  

načrta)
Za postopek priprave regionalnega prostorskega načrta 

se smiselno uporabljajo določbe 47. do 51. člena tega zakona, 
pri čemer:

– se osnutek pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, 
regionalnega razvojnega programa, usmeritev iz državnega 
strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju občinskega 
prostorskega načrta,

– osnutek regionalnega prostorskega načrta potrdijo ob-
činski sveti udeleženih občin.

68. člen
(sprejem regionalnega prostorskega načrta)

(1) Občinski sveti udeleženih občin sprejmejo regionalni 
prostorski načrt v enakem besedilu z odlokom, ki ga objavijo 
v uradnih glasilih vseh udeleženih občin skupaj z datumom in 
številko sklepa vlade oziroma ministrstva o potrditvi predloga 
regionalnega prostorskega načrta.

(2) Regionalni prostorski načrt je sprejet, ko ga sprejmejo 
vsi občinski sveti udeleženih občin.

6. Parcelacija na stavbnih zemljiščih

69. člen
(parcelacija na stavbnih zemljiščih)

(1) V kolikor so v prostorskih aktih za območja stavbnih 
zemljišč določeni pogoji za parcelacijo, te ni mogoče izvesti 
mimo upoštevanja teh pogojev.

(2) Pogoje za parcelacijo pooblaščeni geodet pridobi pri 
občinskem organu, pristojnemu za urejanje prostora. Pogoje 
se izda v obliki potrdila, ki vsebuje tudi podatek o namenski 
rabi zemljišča.

(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka ima naravo potrdila 
iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem 
postopku proti plačilu takse.

III. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ  
IN KOMUNALNI PRISPEVEK

1. Opremljanje stavbnih zemljišč

70. člen
(namen opremljanja)

Opremljanje stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja 
komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske 
javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske 
ureditve oziroma objekti, načrtovani z občinskim prostorskim 
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izve-
dejo in služijo svojemu namenu.

71. člen
(komunalna oprema)

(1) Komunalna oprema so:
1. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,
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2. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

3. objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

(2) Minister lahko v soglasju z ministrom, v čigar pristoj-
nost sodi posamezna vrsta komunalne opreme, podrobneje 
določi vrste komunalne opreme.

72. člen
(opremljeno stavbno zemljišče)

(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora 
se šteje za opremljeno:

1. če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upra-
vljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospo-
darske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu 
občine, ali

2. če je v prostorskem aktu občine predvidena komunal-
na oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne 
infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v 
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(2) Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske javne 
infrastrukture, je dovoljena na opremljenih stavbnih zemlji-
ščih.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja 
objektov dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, 
če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje 
stavbnih zemljišč po pogodbi.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena zgrajeni 
objekti lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgraje-
na in predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter 
objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.

73. člen
(načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč)

(1) Občina v občinskem prostorskem načrtu določi vrste 
komunalne opreme, ki jih je treba zgraditi po posameznih eno-
tah urejanja prostora.

(2) V občinskem prostorskem načrtu se ob upoštevanju 
dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja določi tudi, 
katere objekte in omrežja infrastrukture gospodarskih javnih 
služb, ki niso komunalna oprema in niso prostorske ureditve 
državnega pomena, je treba zgraditi v posameznih enotah 
urejanja prostora.

(3) Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja iz 
prejšnjega odstavka so nacionalne strategije razvoja, regio-
nalni razvojni programi, sektorski nacionalni programi oziroma 
njihovi operativni programi, drugi načrti razvoja omrežij ter 
drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje razvoj 
oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske 
javne infrastrukture.

(4) Če dokumenti iz prejšnjega odstavka ne zajemajo 
rokovnih in finančnih opredelitev, se določi katere objekte in 
omrežja infrastrukture gospodarskih javnih služb je treba zgra-
diti po posameznih enotah urejanja prostora na podlagi dogo-
vora med občino in izvajalcem gospodarske javne službe.

(5) Če do dogovora iz prejšnjega odstavka ne pride, lahko 
občina na lastne stroške zgradi elektroenergetsko omrežje, ki 
je potrebno za opremljanje stavbnih zemljišč, če je občina v ve-
ljavnem prostorskem načrtu oziroma v podrobnem prostorskem 
načrtu in programu opremljanja določila opremljanje stavbnih 
zemljišč z elektroenergetskim omrežjem.

(6) Izvajalec obvezne državne javne službe distribucije 
električne energije prevzame omrežje iz prejšnjega odstavka v 
lastništvo po njegovi vključitvi v infrastrukturo skladno s pred-
pisi o energetiki.

(7) V primeru iz petega in šestega odstavka tega člena 
občina zaračuna stroške opremljanja stavbnih zemljišč s to 
infrastrukturo izvajalcu javne službe iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

(8) Izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka mora na 
zahtevo občine tej povrniti stroške izgradnje elektroenergetske-
ga omrežja iz petega odstavka tega člena. Stroški se povrnejo 
tako, da se zaračunane storitve na tem omrežju nakazujejo na 
račun občine, od dne priključitve prvega objekta na to omrežje 
do celotne višine stroškov.

(9) Opredelitev vrste stroškov iz prejšnjega odstavka, na-
čin njihovega vračanja ter obdobje vračanja določi minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za energetiko.

74. člen
(program opremljanja)

(1) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi 
programa opremljanja. Občina lahko gradi komunalno opre-
mo, ki je določena v prostorskem aktu, tudi brez programa 
opremljanja, če po vrednosti letno ne presega pet odstotkov 
sredstev, ki jih je občina v preteklem letu vložila v komunalno 
opremo. Za to komunalno opremo občina ne more zaračunati 
komunalnega prispevka.

(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi občinske-
ga prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostor-
skega načrta.

(3) Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. 
Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del odloka, 
s katerim se sprejme prostorski akt občine, kot spremembe in 
dopolnitve takega odloka, ali s posebnim odlokom o programu 
opremljanja, ki mora biti skladen s prostorskim aktom občine.

(4) Na zahtevo ministrstva mora pristojni organ občinske 
uprave, ki je pripravil program opremljanja, tega posredovati 
ministrstvu najkasneje v 15 dneh po prejetju zahteve.

75. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se za območja, na katerih 
se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove komunalne 
opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infra-
strukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo je treba 
zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja pro-
stora ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

(2) Investicije v komunalno opremo iz načrta razvojnih 
programov v okviru občinskega proračuna morajo biti utemelje-
ne v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu.

(3) S programom opremljanja se za obstoječo komunalno 
opremo določijo podlage za odmero komunalnega prispevka. 
Podlage za odmero komunalnega prispevka so obračunska 
območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na 
enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka.

(4) Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega pri-
spevka občina upošteva že vložena sredstva v izgradnjo ko-
munalne opreme in investicije v komunalno opremo, ki so 
določene v občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče 
in naslednje leto.

(5) Vlada podrobneje predpiše vsebino programa opre-
mljanja.

76. člen
(obračunsko območje)

(1) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

(2) Obračunska območja se določijo za obstoječo komu-
nalno opremo in za vso predvideno novo komunalno opremo 
iz občinskega načrta razvojnih programov v okviru občinskega 
proračuna za tekoče ali naslednje leto.

(3) Za komunalno opremo, ki je namenjena objektom na 
območjih več občin, se na obračunskem območju posamezne 
občine upošteva le sorazmerni delež stroškov te komunalne 
opreme.
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77. člen
(zagotavljanje gradnje komunalne opreme)

(1) Občina zagotavlja gradnjo komunalne opreme.
(2) Gradnja komunalne opreme se financira iz komunal-

nega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz 
drugih virov.

78. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali in-
vestitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita, 
da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo 
za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, 
ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu 
opremljanja.

(2) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z inve-
stitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za 
odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno 
opremo na območju celotne občine.

(3) Pogodba iz prejšnjih odstavkov vsebuje:
1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemlji-

ških parcel, ki jih bo investitor opremljal,
2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem ob-

močju,
3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil inve-

stitor,
4. navedbo komunalne opreme, na katero bo investi-

tor priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke tega od-
stavka,

5. del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega 
člena, ki ga mora investitor še plačati,

6. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi 
projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s 
katero soglaša občina,

7. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o 
poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka na 
podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka 
iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi 
projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka,

8. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komu-
nalno opremo,

9. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal 
nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme,

10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravil-
nostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru,

11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok 
in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro 
izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku,

12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela 
prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi. V 
primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, 
odgovarja za povzročeno škodo.

(4) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne 
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v 
naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opre-
me, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali 
del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno 
komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno 
opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka.

(5) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgra-
jeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovo-
ljenje.

2. Komunalni prispevek

79. člen
(komunalni prispevek)

(1) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje ko-
munalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem 

besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega pri-
spevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

(2) Za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč in odmerja-
nja komunalnega prispevka se regionalni prostorski načrt šteje 
za občinski prostorski akt.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme se lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v 
obračunskem območju te vrste komunalne opreme.

(4) S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu za-
gotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo ozi-
roma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, 
kot to določa program opremljanja.

(5) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka po-
ravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, 
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

(6) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe 
gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo 
na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezanče-
vem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 
izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.

(7) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izbolj-
šanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opre-
mo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni 
dolžnosti.

(8) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 
30 dni.

(9) Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da 
pred izdajo gradbenega dovoljenja predloži potrdilo o plačanem 
komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine. 
Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz še-
stega in sedmega odstavka tega člena, plačilo komunalnega 
prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

(10) Če je investitor plačal komunalni prispevek iz prej-
šnjega odstavka, pa pri pristojnem organu za gradbene za-
deve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu 
gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je 
upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.

(11) Občina, ki v šestih mesecih po uveljavitvi občinske-
ga prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja, 
vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za 
vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, 
odmerja komunalni prispevek na podlagah, ki jih s pravilnikom 
določi minister, pristojen za prostor.

(12) Podlage iz prejšnjega odstavka se določijo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posame-
znimi vrstami komunalne opreme.

(13) Občina, ki za odmero komunalnega prispevka upora-
blja podlage iz enajstega odstavka tega člena, lahko odmerja 
komunalni prispevek na podlagi programa opremljanja le, če 
je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo 
na območju celotne občine.

(14) Občina, ki je pripravila program opremljanja s pod-
lagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo 
komunalno opremo na območju celotne občine, o tem obvesti 
ministrstvo, pristojno za prostor.

80. člen
(zavezanec za komunalni prispevek)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spre-
minja njegovo namembnost.

81. člen
(pogodba o priključitvi)

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 
prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe 
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o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta 
na komunalno opremo.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za 
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v 
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

82. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega ze-
mljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino 
objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

(2) Minister podrobneje predpiše merila iz prejšnjega od-
stavka.

(3) Občina lahko skladno s prejšnjima odstavkoma pred-
piše podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

83. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne 
plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih 
vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 
vrst objektov.

(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev 
plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posa-
meznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora 
občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini 
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

84. člen
(namenska poraba sredstev zbranih s komunalnim 

prispevkom)
(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gra-

dnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme 
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski 
prihodek.

(2) Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko obči-
na porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skla-
dno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

IV. PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM  
IN PRIKAZ STANJA PROSTORA

85. člen
(prostorski informacijski sistem)

(1) Za opravljanje nalog države in spremljanje nalog občin 
na področju urejanja prostora, vključno s pripravo in sprejemom 
prostorskih aktov države in občin, ter spremljanjem stanja 
prostora ter za omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem 
v prostoru, ministrstvo zagotavlja vodenje in vzdrževanje pro-
storskega informacijskega sistema.

(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evi-

dentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objek-
tih gospodarske javne infrastrukture,

2. podatke o pravnem stanju v prostoru na osnovi prostor-
skih aktov vključno z namensko rabo prostora,

3. podatke o drugih pravnih režimih, ki se nanašajo na 
varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga obmo-
čja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben 
pravni režim,

4. podatke o vrednotenju, vplivih in omejitvah kulturne 
dediščine in ohranjanja narave v prostoru, ki se vodijo na 

podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine in ohranjanja 
narave,

5. podatke iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje,
6. druge podatke za pripravo, sprejem in spremljanje pro-

storskih aktov.
(3) Prostorski informacijski sistem vsebuje tudi orodja, ki 

omogočajo pripravo in spremljanje izvajanja prostorskih aktov 
v elektronski obliki.

(4) Prostorski informacijski sistem vsebuje tudi metode in 
postopke za podporo usklajevanju, sodelovanju in vključevanju 
javnosti v postopke sprejemanja prostorskih aktov.

(5) Vlada podrobneje predpiše vsebino in način priprave, 
vodenja, uporabe s strani državnih in občinskih organov ter 
vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema iz prvega 
odstavka tega člena, vključno z enotno vsebino ter obliko, v 
kateri je treba shranjevati podatke, tako da se omogoči elek-
tronska dostopnost podatkov na enem mestu ter na način in 
v obliki, primerni za uporabo v postopkih priprave prostorskih 
aktov.

86. člen
(prikaz stanja prostora)

(1) Prikaz stanja prostora je obvezna podlaga za pripravo 
prostorskih aktov. Pripravi se na podlagi podatkov iz prostor-
skega informacijskega sistema in vsebuje zlasti:

1. prikaz dejanskega stanja v prostoru, ki vključuje prikaz 
stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč,

2. prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih 
in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzposta-
vljen poseben pravni režim,

3. prikaz s prostorskimi akti določenih območij namenske 
rabe.

(2) Prikaz stanja prostora skupaj pripravljata ministrstvo 
in občine.

(3) Prikaz stanja prostora vsebuje grafični in tekstualni 
del, in se ves čas posodablja in javno objavlja. Prikazi iz pr-
vega odstavka tega člena se pripravijo tako natančno, da je 
možno njihovo mejo določiti v naravi in prikazati v zemljiškem 
katastru.

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino, način priprave 
in uporabe prikaza stanja prostora.

87. člen
(obveznosti državnih in občinskih organov)

Državni in občinski organi ter druge organizacije so dolžni 
med seboj izmenjavati podatke iz 85. in 86. člena tega zakona, 
vsako s svojega delovnega področja in jih ministrstvu posredo-
vati v predpisani obliki, pri čemer mora biti zagotovljena njihova 
sledljivost in povezljivost v prostorski informacijski sistem.

88. člen
(podatki o upravnih aktih)

(1) Podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje, 
se vodijo v podatkovni bazi o upravnih aktih.

(2) Podatkovno bazo iz tega člena vodi ministrstvo, vnos 
podatkov vanjo pa izvajajo za izdajo upravnih aktov pristojni 
upravni organi.

(3) Podatkovna baza iz tega člena se vodi v zemljiškem 
katastru in katastru stavb kot gostujoči podatek.

89. člen
(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 

infrastrukture)
(1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne in-

frastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastruk-
ture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih 
gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo 
investitorji po končani gradnji.
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(2) Vodenje katastra iz prejšnjega odstavka zagotavljajo 
občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo posa-
mezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture.

(3) Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov 
gospodarske javne infrastrukture posredujejo investitorji, v to-
pografski bazi povezljivi z zemljiškim katastrom, organu pristoj-
nemu za geodetske zadeve. Vsaka sprememba podatkov v 
katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spre-
membo podatka v topografski bazi, se evidentira in posreduje 
pristojnemu organu za geodetske zadeve v roku treh mesecev 
od njenega nastanka.

(4) Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
se uporabljajo identifikacijske oznake, ki jih določi organ, ki je 
v okviru ministrstva pristojen za geodetske zadeve.

(5) Vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za 
posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infra-
strukture podrobneje predpišejo pristojni ministri v soglasju z 
ministrom za prostor.

90. člen
(javnost podatkov iz prostorskega informacijskega sistema)

Podatki iz prostorskega informacijskega sistema so javni, 
razen osebnih in drugih, s predpisi zavarovanih podatkih.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. Državni prostorski akti

1.1. Državni strateški prostorski načrt

91. člen
(državni strateški prostorski načrt)

(1) Ministrstvo pripravi državni strateški prostorski načrt 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov.

(2) Do uveljavitve državnega strateškega prostorskega 
načrta se državni prostorski načrt pripravlja skladno z Odlokom 
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
76/04).

1.2. Veljavnost in spremembe obstoječih  
državnih prostorskih aktov

92. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, 

sprejetih na podlagi Zakona o urejanju prostora)
(1) Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 76/04) in Uredba o prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04) veljata do uveljavitve državnega stra-
teškega prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.

(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni 
lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; 
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), spreminjajo in dopolnjujejo 
pa se lahko ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki urejajo 
državni prostorski načrt.

(3) Državni lokacijski načrti iz prejšnjega odstavka osta-
nejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načr-
tovani, ali do sprejetja državnega prostorskega načrta skladno 
z določbami tega zakona.

93. člen
(veljavnost in spremembe državnih prostorskih aktov, 

sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi državni 

prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi:
– 41. člena in 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij 

in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 

in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 
44/97 in 9/01 – ZPPreb, v nadaljnjem besedilu: ZUNDPP),

– Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01),

– Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih ze-
meljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list 
RS, št. 21/03 in 98/05) in

– Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečišče-
no besedilo).

(2) Prostorski izvedbeni načrti iz prve alinee prejšnjega 
odstavka se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah 
ZUreP-1, ki se nanašajo na pripravo in sprejem državnega 
lokacijskega načrta.

(3) Prostorski izvedbeni načrti iz druge, tretje in četrte 
alinee prvega odstavka tega člena se lahko spreminjajo in do-
polnjujejo na način in po postopku, kot ga za njihovo pripravo 
in sprejem predpisujejo zakoni iz teh alinej.

(4) Prostorski akti iz prejšnjih odstavkov ostanejo v veljavi 
do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi načrtovani, ali do 
sprejetja državnega prostorskega načrta skladno z določbami 
tega zakona.

1.3. Dokončanje postopkov priprave  
državnih prostorskih aktov

94. člen
(državni lokacijski načrt)

(1) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve 
državnega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih predlogi 
lokacijskih načrtov še niso bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo 
in končajo po določbah tega zakona, ki se nanašajo na sprejem 
državnega prostorskega načrta, v okviru vsebine sprejetega 
programa priprave posamičnega državnega lokacijskega na-
črta.

(2) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve 
državnega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih so predlogi 
lokacijskih načrtov že bili javno razgrnjeni, se nadaljujejo in 
končajo po določbah ZUreP-1.

(3) Postopki za sprejem ter spremembe in dopolnitve 
državnega lokacijskega načrta, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih je bila že 
izbrana varianta, se nadaljujejo in končajo po določbah tega 
zakona, ki se nanašajo na sprejem državnega prostorskega 
načrta, v okviru vsebine sprejetega programa priprave posa-
mičnega državnega lokacijskega načrta.

2. Občinski prostorski akti

2.1. Občinski prostorski načrt

95. člen
(občinski prostorski načrt)

(1) Občina mora sprejeti prostorski načrt najkasneje v 24 
mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena 
tega zakona.

(2) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se za 
prostorske ureditve državnega pomena po tem zakonu štejejo 
tudi prostorske ureditve, povezane z črpanjem evropskih sred-
stev kohezijske politike in skupne kmetijske politike v obdobju 
nove finančne perspektive 2007–2013, razen če niso zanje 
že sprejeti občinski izvedbeni prostorski akti po ZUreP-1 ali 
ZUNDPP.

(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se za 
prostorske ureditve državnega pomena po tem zakonu lahko 
štejejo tudi druge prostorske ureditve, če da pobudo za njiho-
vo načrtovanje z državnim prostorskim načrtom ministrstvu, 
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pristojnemu za prostor, svet občine, na območju katere se 
nahaja prostorska ureditev, in vlada ugotovi, da gre za prostor-
sko ureditev, ki ima zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in 
varstvenih značilnosti naravo prostorske ureditve državnega 
pomena oziroma je pomembna za prostorski razvoj države ali 
je v drugem javnem interesu. Za načrtovanje tovrstnih prostor-
skih ureditev lahko vlada in občina skleneta dogovor, v katerem 
uredita medsebojne obveznosti v zvezi s pripravo in financira-
njem načrtovanja take prostorske ureditve.

(4) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se ob-
činski podrobni prostorski načrt pripravlja skladno s prostorski-
mi sestavinami občinskega dolgoročnega plana za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami občinskega 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine).

(5) Za podrobne prostorske načrte iz prejšnjega odstavka 
se izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje skladno z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja in ob smiselni uporabi določb 
tega zakona, ki se nanašajo na celovito presojo vplivov občin-
skega podrobnega prostorskega načrta na okolje.

2.2. Veljavnost in spremembe obstoječih občinskih 
prostorskih aktov

96. člen
(veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 

sprejetih na podlagi drugih predpisov)
(1) Prostorske sestavine veljajo do uveljavitve občinskega 

prostorskega načrta skladno z določbami tega zakona.
(2) V obdobju iz prvega odstavka prejšnjega člena se 

lahko prostorske sestavine spreminjajo in dopolnjujejo ob smi-
selni uporabi določb tega zakona, ki se nanašajo na občinski 
prostorski načrt, po preteku tega obdobja pa se ne morejo več 
spreminjati in dopolnjevati.

(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta osta-
nejo v veljavi prostorski akti občine, ki jih je ta sprejela na 
podlagi ZUNDPP.

(4) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUNDPP pre-
nehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega 
načrta, do takrat pa se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po 
določbah tega zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski 
načrt.

(5) Ob sprejemu občinskega prostorskega načrta občinski 
svet z odlokom ugotovi, kateri prostorski izvedbeni načrti, spre-
jeti na podlagi ZUNDPP ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi 
Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 
27/72 in 8/78) oziroma njihove posamezne sestavine so bodisi 
v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim načrtom ali ob-
činskim prostorskim načrtom, bodisi so že izvedeni. Če občina 
ugotovi, da je občinski prostorski izvedbeni načrt že izveden 
ali da je v celoti ali v posameznih delih neskladen z občinskim 
prostorskim načrtom, ga v celoti oziroma v neskladnem delu z 
navedenim odlokom razveljavi.

(6) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme 
odloka o ugotovitvi skladnosti, se občinski prostorski izvedbeni 
načrt oziroma zazidalni načrt iz prejšnjega odstavka ne sme 
izvajati.

(7) Občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz 
tretjega odstavka tega člena, ki so skladni z občinskim prostorskim 
načrtom, se štejejo za občinske podrobne prostorske načrte po 
tem zakonu in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah 
tega zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.

97. člen
(veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 

sprejetih na podlagi ZUreP-1)
(1) Če je bila na podlagi ZUreP-1 že uveljavljena strategija 

prostorskega razvoja občine, se ta šteje za občinski strateški 
prostorski načrt po tem zakonu in se spreminja in dopolnjuje po 
postopku, kot ga zanj določa ta zakon.

(2) Če je bil na podlagi ZUreP-1 že uveljavljen prostorski 
red občine, se ta šteje za občinski prostorski načrt po tem 
zakonu in se spreminja in dopolnjuje po postopku, kot ga zanj 
določa ta zakon.

(3) Občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, 
ostanejo v veljavi do izvedbe posegov v prostor, ki so z njimi 
načrtovani, spreminjajo in dopolnjujejo pa se po postopku, kot 
je predpisan za sprejem občinskega podrobnega prostorskega 
načrta.

2.3. Dokončanje postopkov priprave občinskih  
prostorskih aktov

98. člen
(dokončanje začetih postopkov za sprejem  

prostorskih aktov iz ZUreP-1)
(1) Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja 

občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb 
ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bila javno razgrnjena, se 
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski 
strateški prostorski načrt ali občinski prostorski načrt.

(2) Postopki za sprejem prostorskega reda občine, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v 
okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, se nadaljujejo in kon-
čajo po določbah tega zakona kot občinski prostorski načrt.

(3) Postopki za sprejem občinskega lokacijskega načr-
ta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb 
 ZUreP-1, v okviru katerih ta še ni bil javno razgrnjen, se na-
daljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski 
podrobni prostorski načrt.

(4) Postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja 
občine, prostorskega reda občine ali občinskega lokacijskega 
načrta, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb 
ZUreP-1, v okviru katerih so bili ti akti že javno razgrnjeni, se 
dokončajo po določbah ZUreP-1. V tem primeru se strategija 
prostorskega razvoja občine šteje za občinski strateški pro-
storski načrt, prostorski red občine za občinski prostorski načrt, 
občinski lokacijski načrt pa za občinski podrobni prostorski 
načrt.

(5) Za občinski lokacijski načrt v pripravi se izvede posto-
pek celovite presoje vplivov na okolje skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja.

99. člen
(dokončanje začetih postopkov za sprejem  

prostorskih aktov po ZUNDPP)
(1) Postopki za sprejem prostorskih aktov po ZUNDPP se 

nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.
(2) Za prostorske izvedbene akte v pripravi se izvede 

postopek celovite presoje vplivov na okolje skladno z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja.

2.4. Regionalna zasnova prostorskega razvoja

100. člen
(regionalna zasnova prostorskega razvoja)

(1) Z uveljavitvijo tega zakona se priprava regionalnih 
zasnov prostorskega razvoja ustavi. Strokovna gradiva se upo-
rabijo kot strokovne podlage za izdelavo občinskih prostorskih 
načrtov.

(2) Z ustavitvijo priprave se šteje, da je program priprave 
izveden in ukinjen programski svet za pripravo regionalne za-
snove prostorskega razvoja.

(3) Ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se regionalna zasnova prostorskega razvoja, ki je 
pripravljena kot predlog v obliki in vsebini, primerni za javno 
razgrnitev, pri pripravi državnega prostorskega načrta upošte-
va kot razvojna potreba razvojne regije iz tretjega odstavka 
29. člena tega zakona, če s tem soglašajo udeležene občine ali 
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zveza občin in v kolikor gre za prostorske ureditve, za načrtova-
nje katerih je po določbah tega zakona pristojna država.

(4) Za predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja 
iz prejšnjega odstavka se šteje tudi regionalna zasnova pro-
storskega razvoja, za katero še ni izdelano okoljsko poročilo 
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

3. Ustanovitev pokrajin

101. člen
(ustanovitev pokrajin)

S konstituiranjem pokrajin le-te prevzamejo načrtovanje 
prostorskih ureditev iz 5. točke prvega odstavka 12. člena ter 
prostorskih ureditev iz drugega odstavka 12. člena tega zako-
na. Natančne vsebine in postopke sprejemanja prostorskih ak-
tov, s katerimi bodo pokrajine načrtovale te prostorske ureditve, 
se določijo z zakonom.

4. Prostorski informacijski sistem in prikaz  
stanja prostora

102. člen
(prostorski informacijski sistem)

(1) Ministrstvo prične z vzpostavitvijo prostorskega infor-
macijskega sistema v dveh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 
petega odstavka 85. člena tega zakona in ga dokončno vzpo-
stavi v roku dveh let po uveljavitvi tega predpisa. Z začetkom 
vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema začne le-ta 
tudi poskusno delovati.

(2) V roku treh mesecev po uveljavitvi podzakonskega 
predpisa iz petega odstavka 85. člena tega zakona ministr-
stvo posreduje občinam razpoložljive podatke iz prostorskega 
informacijskega sistema za namene priprave prikaza stanja 
prostora.

(3) Državne in občinske zbirke prostorskih podatkov, na-
stale na podlagi določb 147. do 154. člena ZUreP-1, postanejo 
del prostorskega informacijskega sistema po tem zakonu.

5. Prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti  
določb ZUreP-1

103. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo upo-
rabljati določbe 1. do 16. člena, drugega odstavka 95. člena, 
167. do 180. člena in 182. do 191. člena ZUreP-1 v delu, ki se 
nanaša na prostorsko načrtovanje v smislu tega zakona ter na 
opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati do-
ločbe 17. do 79. člena in 135. do 155. člena ZUreP-1.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se še na-
prej uporabljajo določbe 17. do 79. člena ZUreP-1, potrebne 
za spreminjanje in dopolnjevanje ter dokončanje postopkov 
priprave državnih in občinskih prostorskih aktov, ki se skladno 
z določbami tega zakona nadaljujejo in končajo po določbah 
ZUreP-1.

6. Veljavnost podzakonskih predpisov,  
izdanih na podlagi ZUreP-1

104. člen
(uporaba podzakonskih predpisov)

(1) Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega 
zakona se uporabljajo, v kolikor niso z njim v nasprotju, podza-
konski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se z uvelja-
vitvijo tega zakona prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o 
podrobnejši obliki in načinu izdaje lokacijske informacije (Ura-
dni list RS, št. 35/04), ki se nanašajo na lokacijsko informacijo 

za namene prometa z nepremičninami ter se za namen prome-
ta z nepremičninami izda potrdilo o namenski rabi zemljišča iz 
105. člena tega zakona.

(3) Po uveljavitvi tega zakona ostane v veljavi in se še 
naprej uporablja Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05) 
kot skladen s tem zakonom.

105. člen
(potrdilo o namenski rabi zemljišča)

(1) Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek 
o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski 
načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi 
predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski 
rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega 
prostorskega načrta.

(2) Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali 
državnega prostorskega načrta. Če se za zemljišče, na kate-
rega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega 
načrta, je to potrebno v potrdilu posebej navesti.

(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila 
iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem 
postopku ter proti plačilu upravne takse, kot je s predpisi, ki 
urejajo upravne takse, določena za potrdila, ki jih izdajajo orga-
ni na podlagi uradnih evidenc, pri čemer posamična zemljiška 
parcela predstavlja en zahtevek.

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona ne glede na določbe 
drugih predpisov predložitev lokacijske informacije ali potrdila 
o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postop-
ku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. 
Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z 
dnem uveljavitve tega zakona ni več pogoj za izvedbo enostav-
nih posegov v prostor.

7. Prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti  
določb Zakona o varstvu okolja o celoviti presoji  

vplivov prostorskih aktov na okolje

106. člen
(prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti posameznih 

določb Zakona o varstvu okolja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo upo-

rabljati določbe petega odstavka in prvega stavka šestega 
odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD; v 
nadaljnjem besedilu: ZVO-1) v delu, ki se nanaša na celovito 
presojo vplivov državnega in občinskega prostorskega načrta 
ter občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati peti 
odstavek 41. člena, 49., 66. in 67. člen ter sedmi odstavek 
92. člena ZVO-1.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe 
66. in 67. člena ZVO-1 še naprej uporabljajo za dokončanje po-
stopkov priprave državnih in občinskih prostorskih aktov, ki se 
skladno z določbami tega zakona nadaljujejo in končajo po do-
ločbah ZUreP-1 ter za njihovo spreminjanje in dopolnjevanje.

107. člen
(dokončanje postopkov presoje vplivov na okolje)

(1) Nosilec posega v okolje iz drugega odstavka 51. člena 
ZVO-1, načrtovanega z državnim ali občinskim lokacijskim 
načrtom po predpisih o urejanju prostora, ki je bil do dne uvelja-
vitve tega zakona sprejet, zanj pa ni bilo izdano okoljevarstveno 
soglasje skladno z določbami 66. ali 67. člena ZVO-1, mora za 
ta poseg pridobiti okoljevarstveno soglasje.

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja iz prej-
šnjega odstavka vsebuje poročilo o vplivih na okolje in njegovo 
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revizijo, ministrstvo pa pridobi lokacijski načrt iz prejšnjega 
odstavka in odloči o okoljevarstvenem soglasju skladno z do-
ločbami 61. člena ZVO-1, pri čemer se šteje, da so bile zahteve 
o sodelovanju javnosti po določbah ZVO-1 izpolnjene z javno 
razgrnitvijo lokacijskega načrta iz prejšnjega odstavka.

(3) Postopek presoje vplivov na okolje za državni ali občin-
ski lokacijski načrt po predpisih o urejanju prostora iz prvega od-
stavka tega člena, ki je bil z dnem uveljavitve tega zakona javno 
razgrnjen skupaj s poročilom o vplivih na okolje, se ustavi.

(4) Nosilec posega v okolje iz prejšnjega odstavka mora 
pridobiti okoljevarstveno soglasje skladno z določbami drugega 
odstavka tega člena po uveljavitvi lokacijskega načrta iz prej-
šnjega odstavka.

(5) Postopek presoje vplivov na okolje za državni ali ob-
činski lokacijski načrt po predpisih o urejanju prostora iz prvega 
odstavka tega člena, ki z dnem uveljavitve tega zakona še ni 
bil javno razgrnjen, se ne izvede.

(6) Revizija okoljskega poročila, ki je bila izdelana do dne 
uveljavitve tega zakona, ali je pripravljavec prostorskega akta 
do dne uveljavitve tega zakona za njeno izdelavo pisno sklenil 
ustrezno pogodbo se upošteva v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje skladno z določbami ZVO-1.

8. Dokončanje in izvajanje upravnih postopkov

108. člen
(postopki za odmero komunalnega prispevka)

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po doslej veljavnih 
predpisih.

(2) Do poteka šestih mesecev po uveljavitvi občinskega 
prostorskega načrta se komunalni prispevek odmerja po do 
tedaj veljavnih predpisih.

109. člen
(postopki za razlastitev po ZUreP-1)

Šteje se, da je javna korist iz tretjega odstavka 93. člena 
ZUreP-1 izkazana, če so v grafičnem delu državnega prostor-
skega načrta, občinskega prostorskega načrta ali občinskega 
podrobnega prostorskega načrta nepremičnine določene tako, 
da jih je mogoče identificirati v zemljiškem katastru.

9. Uskladitve izrazov

110. člen
(izrazi)

(1) Za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja in za potrebe 
izvajanja drugih predpisov se z dnem uveljavitve tega zakona 
šteje:

– strategija prostorskega razvoja občine po ZUreP-1 za 
občinski strateški prostorski načrt,

– prostorski red občine po ZUreP-1 za občinski prostorski 
načrt,

– občinski lokacijski načrt po ZUreP-1 za občinski podrob-
ni prostorski načrt,

– državni lokacijski načrt po ZUreP-1 pomeni državni pro-
storski načrt.

(2) Za potrebe izvajanja Zakona o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter Zakona o 
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 35/95) se z 
dnem uveljavitve tega zakona šteje, da uredba o lokacijskem 
načrtu pomeni uredbo o državnem prostorskem načrtu.

(3) Za potrebe pridobitve licenc po 130. členu ZGO-1 se 
z dnem uveljavitve tega zakona šteje:

– regionalna zasnova prostorskega razvoja po ZUreP-1 
za občinski prostorski načrt,

– urbanistična zasnova po ZUreP-1 za urbanistični načrt,
– krajinska zasnova po ZUreP-1 za občinski prostorski 

načrt po določbah tega zakona.

(4) Za potrebe drugih zakonov se pojem poselitveno ob-
močje po ZUreP-1 šteje za stavbno zemljišče po tem zakonu, 
lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami po 
predpisih o urejanju prostora pa za potrdilo o namenski rabi 
zemljišča iz 105. člena tega zakona.

10. Podzakonski predpisi

111. člen
(predpisi Vlade)

Vlada izda predpise iz četrtega odstavka 12. člena, pe-
tega odstavka 75. člena in petega odstavka 85. člena v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

112. člen
(predpisi ministra)

(1) Minister izda predpise iz petega odstavka 28. člena, 
petega odstavka 31. člena, petega odstavka 39. člena, četr-
tega odstavka 42. člena, petega odstavka 56. člena, četrtega 
odstavka 65. člena, enajstega odstavka 79. člena in četrtega 
odstavka 86. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetij-
stvo, izda predpis iz tretjega odstavka 44. člena tega zakona v 
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za energeti-
ko, izda predpis iz devetega odstavka 73. člena v dveh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, pri čemer se do uveljavitve tega 
predpisa ne uporabljata določbi petega in šestega odstavka 
73. člena tega zakona.

11. Začetek veljavnosti

113. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 800-01/06-8/1
Ljubljana, dne 30. marca 2007
EPA 1171-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med.,  l.r.

1762. Zakon o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji (ZRomS-1)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o romski skupnosti  

v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

Razglašam Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveni-
ji (ZRomS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji 30. marca 2007.

Št. 001-22-44/07
Ljubljana, dne 10. aprila 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O ROMSKI SKUPNOSTI  

V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZRomS-1)

1. člen
Ta zakon ureja položaj in opredeljuje področja posebnih 

pravic romske skupnosti v Republiki Sloveniji, pristojnost dr-
žavnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti 
za njihovo izvajanje ter sodelovanje predstavnikov oziroma 
predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) romske sku-
pnosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti, določenih 
z zakonom.

2. člen
Upoštevaje poseben položaj romske skupnosti v Repu-

bliki Sloveniji ter uspešno vključevanje v slovensko družbo in 
za prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj imajo pripadniki 
oziroma pripadnice (v nadaljnjem besedilu: pripadnik) rom-
ske skupnosti poleg pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem 
državljanom oziroma državljankam Republike Slovenije, še 
posebne pravice, določene z zakonom.

3. člen
Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih 

pravic na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, ure-
janja prostora in varstva okolja, zdravstvenega in socialnega 
varstva, obveščanja in soodločanja v javnih zadevah, ki se 
nanašajo na pripadnike romske skupnosti, s tem zakonom, dru-
gimi zakoni, podzakonskimi akti in akti samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter s posebnimi programi in ukrepi državnih organov 
ter organov samoupravnih lokalnih skupnosti.

PRISTOJNOST DRŽAVNIH ORGANOV IN ORGANOV 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI PRI 

URESNIČEVANJU POSEBNIH PRAVIC ROMSKE 
SKUPNOSTI

4. člen
(1) Republika Slovenija ustvarja pogoje za vključevanje 

pripadnikov romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževa-
nja, zagotavlja pogoje za dvig izobrazbene ravni pripadnikov 
romske skupnosti in ustrezno štipendijsko politiko.

(2) Na področju trga dela in zaposlovanja Republika Slo-
venija namenja posebno skrb spodbujanju zaposlovanja, po-
klicnemu izobraževanju in usposabljanju pripadnikov romske 
skupnosti.

(3) Republika Slovenija spodbuja ohranjanje in razvoj 
romskega jezika ter kulturno, informativno in založniško dejav-
nost romske skupnosti.

(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vla-
da) enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije 
o uresničevanju obveznosti iz prejšnjih odstavkov in iz 5. člena 
tega zakona.

5. člen
(1) Državni organi in organi samoupravnih lokalnih sku-

pnosti zagotavljajo pogoje za urejanje prostorske problema-
tike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov 
romske skupnosti.

(2) Urejanje prostorske problematike romskih naselij iz 
prejšnjega odstavka se uresničuje z načrtovanjem ustreznih 
prostorskih ureditev. Te prostorske ureditve se skladno s pred-
pisi s področja urejanja prostora štejejo za prostorske ureditve 
lokalnega pomena, lahko pa tudi za prostorske ureditve dr-
žavnega pomena, če da vladi pobudo za njihovo načrtovanje 
mestni oziroma občinski svet tiste občine, na območju katere 
je načrtovanje takšne prostorske ureditve potrebno, ali če vlada 
tako odloči sama.

(3) Vlada lahko sama sprejme odločitev iz prejšnjega 
odstavka in druge potrebne ukrepe za ureditev razmer v pri-

meru, ko pravna in komunalna neurejenost romskih naselij v 
samoupravni lokalni skupnosti privede do hujšega ogrožanja 
zdravja, dalj časa trajajočega motenja javnega reda in miru ali 
trajnega ogrožanja okolja. V tem primeru lahko vlada z držav-
nim prostorskim aktom poseže na območje katerekoli občine, 
prednostno pa na območje občine, ki ni izpolnila obveznosti 
iz prejšnjega odstavka. Za pripravo in sprejem takšnega pro-
storskega akta se uporabi postopek, kot ga določajo predpisi s 
področja urejanja prostora za skrajšani postopek.

(4) Za uresničevanje nalog države iz tega člena se sred-
stva zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

6. člen
(1) Za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadni-

kov romske skupnosti vlada v sodelovanju s samoupravnimi 
lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti Republike 
Slovenije iz 9. člena tega zakona sprejme program ukrepov, 
s katerim se skladno s tem zakonom in področno zakonodajo 
določijo obveznosti in naloge iz 4. in 5. člena tega zakona, ki 
jih izvajajo pristojna ministrstva, drugi državni organi in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Organi iz prejšnjega odstavka sprejmejo podrobne 
področne programe in ukrepe ter v svojih finančnih načrtih 
predvidijo za to potrebna sredstva.

(3) Vlada imenuje posebno delovno telo, ki spremlja ure-
sničevanje programa iz prvega odstavka tega člena. Pristojni 
državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti naj-
manj enkrat letno poročajo delovnemu telesu o uresničevanju 
programa iz tega člena.

(4) Delovno telo je sestavljeno iz osmih predstavnikov 
državnih organov, štirih predstavnikov samoupravnih lokal-
nih skupnosti na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti iz 
7. člena tega zakona in iz štirih predstavnikov Sveta romske 
skupnosti Republike Slovenije. Delovno telo vodi predstavnik 
državnih organov.

(5) Delovno telo iz tretjega odstavka tega člena za svoje 
delovanje sprejme poslovnik, ki ga potrdi vlada.

ORGANIZIRANOST

7. člen
(1) V občinah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja 

lokalno samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v 
mestni oziroma občinski svet (v nadaljnjem besedilu: občinski 
svet), se v občinskem svetu ustanovi posebno delovno telo za 
spremljanje položaja romske skupnosti.

(2) Delovno telo iz prejšnjega odstavka je sestavljeno iz 
najmanj šestih članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: 
član), od katerih je največ polovica prebivalk oziroma prebi-
valcev občine, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa 
večina pripadnikov romske skupnosti.

(3) Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je 
po svoji funkciji član delovnega telesa iz prvega odstavka tega 
člena.

(4) Delovno telo iz prvega odstavka tega člena se ustano-
vi v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.

(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko tudi druge samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo po-
sebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti 
ob smiselni uporabi določb tega člena.

8. člen
Delovno telo iz prejšnjega člena zlasti:
– spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske sku-

pnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
– obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, 

ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in 
njihove pravice;

– dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega progra-
ma samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih 
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in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj 
romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;

– obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romske-
ga jezika in kulture;

– sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organi-
zacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

9. člen
(1) Ustanovi se Svet romske skupnosti Republike Slove-

nije (v nadaljnjem besedilu: svet).
(2) Svet predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji 

v razmerju do državnih organov.
(3) Svet je oseba javnega prava. Pravno osebnost pridobi 

z dnem ustanovitve.

10. člen
(1) Svet sestavlja enaindvajset članov, od tega štirinajst 

predstavnikov Zveze Romov Slovenije in sedem predstavnikov 
romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 
7. člena tega zakona.

(2) Sedem predstavnikov iz prejšnjega odstavka na 
tajnem glasovanju izmed sebe izvolijo predstavniki romskih 
skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena 
tega zakona. Vsak predstavnik ima pri glasovanju sedem gla-
sov, pri čemer lahko posameznemu kandidatu nameni samo 
en glas. V svet so izvoljeni tisti predstavniki romskih skupnosti 
v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so prejeli največ 
glasov. Če predstavniku v svetu preneha članstvo, ga nado-
mesti oseba, ki je naslednja dobila največ glasov. Če takšne 
osebe ni, se po določbah tega odstavka izvoli nadomestnega 
člana. Pri volitvah po tem odstavku mora biti prisotna naj-
manj večina vseh predstavnikov romskih skupnosti v svetih 
samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena tega zakona. Za 
organizacijo in izvedbo volitev poskrbi pristojni državni organ 
za narodnosti, ki je tudi odgovoren za zakonito in pravilno 
izvedbo volitev.

(3) Člani sveta izmed sebe na tajnem glasovanju z dvotre-
tjinsko večino vseh članov sveta izvolijo predsednika oziroma 
predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) sveta. Pred-
sednik sveta je izvoljen za obdobje dveh let. Predsednik sveta 
predstavlja in zastopa svet.

(4) Svet se na novo konstituira najkasneje v roku treh 
mesecev po vsakih rednih volitvah v občinske svete. Konstitu-
tivno sejo skliče pristojni državni organ za narodnosti. Svet je 
na novo konstituiran z izvolitvijo predsednika sveta.

(5) Predstavniku romske skupnosti v svetu samoupravne 
lokalne skupnosti, ki mu preneha mandat v svetu samoupravne 
lokalne skupnosti, preneha tudi članstvo v svetu.

(6) Svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina njegovih 
članov.

(7) Naloge sveta so zlasti:
– obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, 

položaj in pravice romske skupnosti;
– dajanje predlogov in pobud pristojnim organom;
– spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika 

in kulture;
– spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, za-

ložniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske 
skupnosti;

– razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami 
v drugih državah.

11. člen
(1) Svet z dvotretjinsko večino vseh svojih članov sprejme 

poslovnik in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V poslovniku sveta se uredijo zlasti naslednja vpra-

šanja:
– naslov sedeža sveta;
– način sklicevanja sej;
– način notranje organizacije dela;
– način mednarodnega sodelovanja;

– sejnine in stroški sodelovanja na sejah sveta;
– podrobnejša pravila odločanja na sejah sveta;
– način obveščanja javnosti o delovanju sveta.
(3) Vlada poda predhodno soglasje k določbam poslov-

nika sveta, ki se nanašajo na sejnine in stroške sodelovanja 
na sejah sveta.

12. člen
(1) Svet lahko daje Državnemu zboru Republike Slovenije, 

Državnemu svetu Republike Slovenije, vladi, drugim državnim 
organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne 
lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah iz 
svoje pristojnosti.

(2) Državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi samo-
upravne lokalne skupnosti morajo pridobiti predhodno mnenje 
sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne 
pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti.

FINANCIRANJE

13. člen
(1) Sredstva za financiranje nalog in ukrepov za uresni-

čevanje posebnih pravic romske skupnosti se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije, v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov proračuna Republike Slovenije in kot sredstva, 
zagotovljena občinam iz prvega odstavka 7. člena tega zakona 
za financiranje prenesenih nalog.

(2) Obseg potrebnih sredstev se usklajuje z vladnim pro-
gramom ukrepov za uresničevanje posebnih pravic pripadnikov 
romske skupnosti in se določi v proračunu Republike Slove-
nije.

14. člen
(1) Sredstva za delovanje posebnih delovnih teles v svetih 

samoupravnih lokalnih skupnosti se zagotavljajo v proračunih 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Sredstva, ki jih za financiranje potreb pripadnikov rom-
ske skupnosti namenjajo občine, se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije, skladno z določbami zakona, ki ureja 
financiranje občin.

15. člen
Sredstva za delovanje sveta se zagotavljajo v proračunu 

Republike Slovenije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(1) Občinski sveti občin iz prvega odstavka 7. člena tega 

zakona ustanovijo delovna telesa iz navedenega člena v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Svet iz 9. člena tega zakona se ustanovi v štirih mese-
cih od uveljavitve tega zakona. Ustanovno sejo skliče pristojni 
državni organ za narodnosti. Na ustanovni seji sveta se izvoli 
predsednika sveta. Do izvolitve predsednika sveta vodi delo 
sveta najstarejši član sveta.

(3) Pristojni državni organ za narodnosti v roku osmih dni 
od uveljavitve tega zakona pozove Zvezo Romov Slovenije, 
da določi svoje predstavnike v svetu. Zveza Romov Slovenije 
določi svoje predstavnike v svetu najkasneje v roku enega 
meseca po prejemu poziva.

(4) Pristojni državni organ za narodnosti v roku osmih dni 
od uveljavitve tega zakona skliče predstavnike romske skupno-
sti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena, da iz-
med sebe izvolijo svoje predstavnike v svet. Volitve se opravijo 
najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega zakona.

(5) Svet je ustanovljen z izvolitvijo predsednika sveta.
(6) Svet sprejme svoj poslovnik v roku treh mesecev od 

ustanovitve sveta.
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(7) Program ukrepov iz prvega odstavka 6. člena tega 
zakona se sprejme v roku enega leta od uveljavitve tega za-
kona.

(8) Podrobni področni programi in ukrepi iz drugega od-
stavka 6. člena tega zakona se sprejmejo v roku šestih me-
secev po sprejetju programa ukrepov iz sedmega odstavka 
tega člena.

(9) Delovno telo iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona 
se ustanovi v roku enega meseca od ustanovitve sveta iz dru-
gega odstavka tega člena.

17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 009-04/03-2/6
Ljubljana, dne 30. marca 2007
EPA 1182-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sodnem registru (ZSReg-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 
(ZSReg-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sodnem registru (ZSReg-B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 30. marca 2007.

Št. 001-22-42/07
Ljubljana, dne 10. aprila 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-B)

1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 114/05 

– uradno prečiščeno besedilo in 42/06 – ZGD-1; v nadaljnjem 
besedilu ZSReg) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

"1. člen
(1) Ta zakon ureja sodni register, določa podatke, ki se 

vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno 
sodišče odloča o vpisu v sodni register, in pravila, po katerih 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in sto-
ritve upravlja sodni register.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašata Prva direktiva Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 
1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov 
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od 

gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Po-
godbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v 
vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3. 1968, str. 8) kot je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/58/ES z dne 15. julija 2003 o spremembi Direktive 
Sveta 68/151/EGS (UL L št. 221 z dne 4. 9. 2003, str. 13), in 
Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 
o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere 
oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 
395 z dne 30. 12. 1989, str. 36) z vsemi spremembami.".

2. člen
Doda se nov 1.a člen, ki se glasi:

"1.a člen
(1) "Agencija" po tem zakonu je Agencija Republike Slo-

venije za javnopravne evidence in storitve.
(2) Ti pojmi imajo v tem zakonu pomen, opredeljen v teh 

določbah Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list 
RS, št. 49/06; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):

1. "poslovni register" v prvi alinei 2. člena,
2. "matična številka" v sedmi alinei 2. člena in
3. "točka VEM" v prvem odstavku 12. člena.
(3) "Enotna identifikacijska številka" po tem zakonu je:
1. za fizične osebe, ki so vpisane v centralnem registru 

prebivalstva: EMŠO,
2. za pravne osebe, ki so vpisane v poslovnem registru: 

matična številka,
3. za druge fizične in pravne osebe: davčna številka.
(4) "Matična evidenca identifikacijskih podatkov" po tem 

zakonu je:
1. centralni register prebivalstva za fizične osebe, ki so 

vpisane v tem registru,
2. sodni register za pravne osebe, ki so vpisane v tem 

registru,
3. poslovni register za druge fizične in pravne osebe, 

razen oseb iz 2. točke tega odstavka,
4. davčni register za druge fizične in pravne osebe, razen 

oseb iz 1. do 3. točke tega odstavka.
(5) Pojma "tuje podjetje iz ES" in "tuje podjetje iz tretje 

države" sta v tem zakonu uporabljena v pomenu, kot je opre-
deljen v prvem odstavku 674. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popravek; v na-
daljnjem besedilu: ZGD-1).

(6) Če fizična oseba nima EMŠO, ker ni vpisana v cen-
tralni register prebivalstva, ali če pravna oseba nima matične 
številke, ker ni vpisana v poslovni register, in potrebuje iden-
tifikacijsko številko, da bi se lahko v sodni register vpisala kot 
družbenik, ustanovitelj ali član subjekta vpisa ali kot član orga-
na subjekta vpisa, se na njeno zahtevo vpiše v davčni register 
zaradi dodelitve davčne številke, tudi če niso izpolnjeni splošni 
pogoji za vpis v davčni register, ki jih določa zakon, ki ureja 
davčni register, in zakon, ki ureja davčni postopek.".

3. člen
Dodata se nova 2.a in 2.b člen, ki se glasita:

"2.a člen
(1) Vodenje sodnega registra pomeni odločanje o vpisih 

podatkov v sodni register.
(2) Sodni register vodi sodišče.
(3) Upravljanje sodnega registra pomeni vpisovanje podat-

kov v glavno knjigo sodnega registra na podlagi odločitev sodišča 
ter vzdrževanje in upravljanje centralizirane informatizirane baze 
sodnega registra kot sestavnega dela poslovnega registra.

(4) Sodni register upravlja agencija kot upravljavka po-
slovnega registra iz prvega odstavka 3. člena ZPRS-1.

2.b člen
(1) O posamezni osebi kot družbeniku, ustanovitelju ali 

članu subjekta vpisa ali kot članu organa subjekta vpisa se v 
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sodnem registru vodijo ti podatki (v nadaljnjem besedilu: iden-
tifikacijski podatki):

1. pri fizični osebi:
– enotna identifikacijska številka,
– osebno ime in
– podatki o naslovu stalnega prebivališča
2. pri pravni osebi:
– enotna identifikacijska številka,
– firma in
– podatki o poslovnem naslovu.
(2) Podatki o naslovu stalnega prebivališča ali poslovnem 

naslovu vključujejo te podatke:
1. država,
2. ulica in hišna številka,
3. naselje,
4. občina,
5. poštna številka in kraj.
(3) V sodni register se vpiše enotna identifikacijska števil-

ka osebe iz prvega odstavka tega člena, drugi identifikacijski 
podatki te osebe pa se avtomatično na podlagi povezanosti 
matične evidence s sodnim registrom prevzamejo iz matične 
evidence in so s tem vpisani v sodni register.

(4) Če se v matični evidenci spremenijo identifikacijski 
podatki osebe iz prvega odstavka tega člena, se te spremembe 
avtomatično na podlagi povezanosti z matično evidenco pre-
vzamejo tudi v sodni register.

(5) Identifikacijski podatki se v sodnem registru vodijo in 
obdelujejo zaradi varnosti pravnega prometa.".

4. člen
Prvi in drugi odstavek 3. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
"(1) Subjekti, ki se vpišejo v sodni register (v nadaljnjem 

besedilu: subjekt vpisa), so naslednje pravne osebe s sedežem 
v Republiki Sloveniji:

1. družba z neomejeno odgovornostjo,
2. komanditna družba,
3. družba z omejeno odgovornostjo,
4. delniška družba,
5. komanditna delniška družba,
6. evropska delniška družba,
7. gospodarsko interesno združenje,
8. evropsko gospodarsko interesno združenje,
9. zadruga,
10. evropska zadruga,
11. zavod,
12. skupnost zavodov,
13. druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se 

vpišejo v sodni register.
(2) Subjekt vpisa je tudi:
1. podružnica gospodarske družbe iz 31. člena ZGD-1,
2. podružnica tujega podjetja iz 676. člena ZGD-1 in
3. del druge pravne osebe iz prejšnjega odstavka, če 

zakon določa, da se vpiše v sodni register.".

5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

"4. člen
(1) Pri subjektih vpisa iz prvega odstavka 3. člena tega 

zakona se v sodni register vpišejo naslednji podatki:
1. enotna identifikacijska številka,
2. firma ali ime,
3. sedež (kraj) in poslovni naslov v kraju sedeža,
4. pravnoorganizacijska oblika,
5. datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta ali drugega 

akta), na podlagi katerega se vpiše ustanovitev subjekta v 
sodni register,

6. v zvezi z ustanovitelji, družbeniki ali člani subjekta vpisa:
– identifikacijski podatki,
– vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta 

vpisa,

– datum vstopa,
– datum izstopa,
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje su-

bjekta vpisa:
– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator ipd.),
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom 

omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim ose-
bam,

– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila,
8. čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za dolo-

čen čas,
9. v zvezi s postopkom prisilne poravnave, likvidacije ali 

stečaja:
– sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije 

ali stečaja,
– sklep o zaključku postopka prisilne poravnave, likvidaci-

je ali stečaja, s kratko označbo načina zaključka postopka,
– sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave,
10. v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa: 

pravni temelj prenehanja in podatki o morebitnem pravnem 
nasledniku,

11. sklenitev, sprememba in prenehanje podjetniške po-
godbe ter identifikacijski podatki sopogodbenika,

12. drugi podatki,
– za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register, 

ali
– ki so pomembni za pravni promet in njihov vpis zahteva 

subjekt vpisa.
(2) Pri subjektih vpisa iz 1. in 3. točke drugega odstavka 

3. člena tega zakona se v sodni register vpišejo naslednji 
podatki:

1. podatki iz 1. do 5. ter 7. točke prejšnjega odstavka,
2. podatki o matični številki, firmi in sedežu gospodarske 

družbe ali druge pravne osebe, katere del je ta subjekt vpisa,
3. zaprtje podružnice.".

6. člen
Prvi in drugi odstavek 4.a člena se spremenita tako, da 

se glasita:
"(1) Pri podružnici tujega podjetja iz ES se v sodni register 

vpišejo naslednji podatki:
1. firma ter sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice;
2. register, v katerega je vpisano tuje podjetje, in številka 

registrskega vpisa;
3. firma in pravna oblika tujega podjetja in skrajšana firma, 

če je v statutu določeno, da tuje podjetje posluje s skrajšano 
firmo;

4. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje 
tujega podjetja:

– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika,
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom 

omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim ose-
bam, in podatek, da nastopa kot zastopnik tujega podjetja,

– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila;
5. v zvezi z osebami, ki so imenovane za zastopnike 

tujega podjetja v podružnici:
– identifikacijski podatki,
– tip zastopnika,
– način zastopanja (skupno ali samostojno),
– meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom 

omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim ose-
bam, in podatek, da nastopa samo kot zastopnik podružnice,

– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila;
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6. začetek postopka likvidacije, prisilne poravnave ali ste-
čaja nad tujim podjetjem in prenehanje tujega podjetja;

7. zaprtje podružnice.
(2) Pri podružnici tujega podjetja iz tretje države se poleg 

podatkov iz prejšnjega odstavka v sodni register vpišejo tudi:
1. pravo države, ki velja za tuje podjetje;
2. ustanovitveni akt tujega podjetja (pogodba, statut ali 

drug akt), če je v obliki posebnega dokumenta, ter vse njegove 
naknadne spremembe;

3. sedež tujega podjetja in najmanj enkrat letno znesek 
vpisanega kapitala, razen če so ti podatki navedeni v doku-
mentu iz prejšnje točke;

4. drugi podatki, določeni z zakonom ali podzakonskim 
aktom.".

V tretjem odstavku se besedilo "5. ali 6." nadomesti z 
besedilom "4. ali 5."

7. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, komanditna 

delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, se v sodni 
register poleg podatkov iz 4. člena tega zakona, vpišejo tudi 
naslednji podatki:

1. v zvezi s člani nadzornega sveta ali upravnega odbora, 
če ima družba nadzorni svet ali upravni odbor:

– identifikacijski podatki,
– datum imenovanja,
– datum odpoklica,
2. višina osnovnega kapitala, povečanje in zmanjšanje 

osnovnega kapitala in sklepi pristojnih organov družbe v zvezi 
s povečanjem in zmanjšanjem osnovnega kapitala,

3. statusno preoblikovanje (združitev, delitev, prenos pre-
moženja ali sprememba pravnoorganizacijske oblike) in pogod-
ba, ki je bila pravni temelj statusnemu preoblikovanju,

4. pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti ali 
razveljavitvi skupščinskih sklepov,

5. pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ka-
pitalske družbe.".

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odsta-
vek, ki se glasita:

"(2) Kadar je subjekt vpisa družba z omejeno odgovor-
nostjo, se vpišejo tudi naslednji podatki o osnovnem vložku in 
poslovnem deležu posameznega družbenika:

1. identifikacijski znak poslovnega deleža, ki je sestavljen 
iz matične številke subjekta vpisa in zaporedne številke poslov-
nega deleža pri tem subjektu vpisa,

2. nominalni znesek osnovnega vložka,
3. poslovni delež, ki mora biti za vse družbenike izražen 

enako, in sicer bodisi z odstotkom bodisi z ulomkom,
4. pravice tretjega, katerih predmet je poslovni delež,
5. zaznamba sklepa o izvršbi in druga pravna dejstva, 

katerih predmet je poslovni delež in za katera zakon določa, 
da se vpišejo v sodni register,

6. če se izvede združitev poslovnih deležev ali razdelitev 
poslovnih deležev tudi podatek o tem, z združitvijo ali razdelitvi-
jo katerih prejšnjih poslovnih deležev je nastal poslovni delež.

(3) Kadar je subjekt vpisa delniška družba, se vpiše tudi 
število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe.".

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

8. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
"(2) Javnost podatkov, vpisanih v glavno knjigo sodnega 

registra, se zagotavlja:
1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agen-

cije omogočen brezplačen vpogled v podatke, ki so o posame-
znem subjektu vpisani v sodni register, in

2. z izstavitvijo izpisov iz sodnega registra po 48. členu 
tega zakona.

(3) Javnost vsebine listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni 
register, ali ki so bile zaradi javne objave predložene sodnemu 
registru, se zagotavlja:

1. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agen-
cije omogočen brezplačen dostop do:

– zadnjega čistopisa statuta delniške družbe ali družbene 
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo,

– zapisnikov skupščine delniške družbe, ki so bili v za-
dnjem letu predloženi sodnemu registru zaradi objave, in

– listin, ki so bile v zadnjem letu pred objavo vpisa prilo-
žene predlogu za vpis združitve ali delitve v sodni register, če 
je sodišče na podlagi tega predloga dovolilo vpis združitve ali 
delitve v sodni register,

2. z izstavitvijo izpisa listine po 48.a členu tega zakona.".

9. člen
V prvem, drugem, četrtem, petem in šestem odstavku 

8. člena se besedilo "v Uradnem listu Republike Slovenije" 
nadomesti z besedilom "po prvem odstavku 43. člena tega 
zakona".

Sedmi odstavek se črta.

10. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Sodnik posameznik odloča na prvi stopnji o predlogu 

za vpis naslednjih podatkov v sodni register:
1. vseh podatkov, ki se nanašajo na subjekte vpisa iz 4. 

do 6. točke ter 8. in 10. točke prvega odstavka ter iz 2. točke 
drugega odstavka 3. člena tega zakona,

2. podatkov v zvezi z izstopom ali izključitvijo družbenika 
pri subjektih vpisa iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega 
zakona,

3. podatkov v zvezi z odvzemom pooblastila za zastopa-
nje osebno odgovornemu družbeniku in z izstopom ali izklju-
čitvijo družbenika pri subjektih vpisa iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 3. člena tega zakona,

4. podatkov v zvezi s statusnimi preoblikovanji pri vseh 
subjektih vpisa,

5. podatkov v zvezi z izbrisi iz sodnega registra zaradi 
prenehanja subjekta vpisa pri vseh subjektih vpisa.".

11. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) V postopku vpisa v sodni register se ne plačujejo 

sodne takse.".

12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

"20. člen
(1) Za odločanje o vpisih v sodni register v zvezi s po-

sameznim subjektom vpisa je pristojno sodišče, na območju 
katerega je sedež tega subjekta vpisa (v nadaljnjem besedilu: 
registrsko sodišče), če ni v drugem do četrtem odstavku tega 
člena določeno drugače.

(2) Sodišče, ki je pristojno za odločanje o vpisih združitve 
ali razdelitve v sodni register pri prevzemni ali novi družbi, 
hkrati z odločitvijo o teh vpisih po uradni dolžnosti odloči tudi o 
izbrisu prevzetih ali prenosnih družb, udeleženih pri tej združitvi 
ali razdelitvi, ne glede na to, na območju katerega registrskega 
sodišča imajo svoj sedež prevzete ali prenosne družbe.

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za odlo-
čanje o zmanjšanju osnovnega kapitala prenosne družbe pri 
oddelitvi.

(4) Če je predmet stvarnega vložka pri ustanovitvi ali 
povečanju osnovnega kapitala subjekta vpisa poslovni delež 
družbe z omejeno odgovornostjo, sodišče, ki je pristojno za od-
ločanje o vpisih v sodni register v zvezi z ustanovitvijo ali pove-
čanjem osnovnega kapitala subjekta vpisa, hkrati z odločitvijo 
o teh vpisih po uradni dolžnosti odloči tudi o vpisu spremembe 
družbenika – imetnika poslovnega deleža, ki je predmet stvar-
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nega vložka, ne glede na to, na območju katerega registrskega 
sodišča ima svoj sedež družba z omejeno odgovornostjo, kate-
re poslovni delež je predmet tega stvarnega vložka.".

13. člen
V 24. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, 

ki se glasijo:
"(2) Šteje se, da je notar, ki je sodeloval pri sestavi notar-

ske listine ali je listino pretvoril v elektronsko obliko po tretjem 
odstavku 28.a člena tega zakona, pooblaščen v imenu subjekta 
vpisa vložiti predlog za vpise, ki temeljijo na tej listini, ali jo 
predložiti sodišču zaradi javne objave. V primeru iz prejšnjega 
stavka predlogu ni treba priložiti pooblastila.

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za pre-
dlog za vpis, ki ga v imenu subjekta vpisa vloži točka VEM po 
1. točki petega odstavka 27. člena tega zakona.

(4) Če predlog za vpis v imenu predlagatelja vloži točka 
VEM se ne glede na splošna pravila o vročanju pooblaščencu 
vse vročitve sodnih pisanj in pisanj morebitnih drugih strank 
postopka opravijo subjektu vpisa in ne točki VEM.".

14. člen
Tretji odstavek 25. člena se črta.

15. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

"27. člen
(1) V elektronski obliki morajo biti vloženi ti predlogi za 

vpis v sodni register:
1. vsi predlogi, ki se nanašajo na subjekt vpisa, organizi-

ran kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo,
2. predlog za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgo-

vornostjo ali komanditne družbe,
3. vsi predlogi, ki se nanašajo na podružnico gospodarske 

družbe ali podružnico tujega podjetja.
(2) Drug predlog za vpis v sodni register, razen predloga 

iz prejšnjega odstavka, je lahko po izbiri predlagatelja vložen v 
elektronski ali pisni obliki in na obrazcu, če je ta predpisan.

(3) Predlog za vpis v sodni register mora vsebovati:
1. podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga,
2. matično številko subjekta vpisa, če se predlog nanaša 

na vpis podatkov v zvezi z že vpisanim subjektom vpisa,
3. določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih 

sodišče vpiše v sodni register,
4. pri vpisu ustanovitve kapitalske družbe ali pri spre-

membi družbenika družbe z omejeno odgovornostjo tudi izjavo 
ustanovitelja ali novega družbenika:

– da ni v kapitalu nobene druge kapitalske družbe udele-
žen z več kot 25% ali

– da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je 
udeležen z več kot 25%, poravnane vse davke in druge ob-
vezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen 
tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno 
z zakonom, ki ureja davčni postopek,

5. druge podatke in navedbe, ki jih določa zakon.
(4) V predlogu za vpis ustanovitve subjekta vpisa mora 

subjekt vpisa navesti tudi svoj predlog za določitev šifre glavne 
dejavnosti iz 4. člena ZPRS-1.

(5) Predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v elektron-
ski obliki, mora v imenu predlagatelja vložiti:

1. točka VEM, če je predmet predloga naslednji vpis, ki 
se nanaša na subjekt vpisa, organiziran kot družba z omejeno 
odgovornostjo:

– vpis ustanovitve na podlagi družbene pogodbe, skle-
njene na predpisanem obrazcu v skladu s prvim odstavkom 
474. člena ZGD-1, ali akta o ustanovitvi na predpisanem obraz-
cu iz prvega odstavka 523. člena ZGD-1,

– vpis spremembe družbene pogodbe, če je prečišče-
no besedilo spremenjene družbene pogodbe na predpisanem 
obrazcu v skladu s petim odstavkom 516. člena ZGD-1, ali 

spremembe akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu iz 
prvega odstavka 523. člena ZGD-1,

– vpis spremembe sedeža ali firme na podlagi spremem-
be družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi iz prejšnje alinee,

– vpis spremembe zastopnikov družbe ali poslovnega 
naslova,

– vpis nameravane firme,
– vpis ustanovitve, spremembe podatkov ali prenehanja 

podružnice družbe z omejeno odgovornostjo.
2. notar, če je predmet predloga drug vpis, razen vpisa iz 

prve do tretje alinee prejšnje točke.
(6) Za predlog za vpis v sodni register, ki se vloži v ele-

ktronski obliki, in listine, ki se v elektronski obliki priložijo k 
temu predlogu, se ne uporablja drugi odstavek 28. člena tega 
zakona.

(7) Če je predlog za vpis po prvem ali drugem odstavku 
tega člena vložen v elektronski obliki, morajo biti tudi druge 
vloge v postopku s tem predlogom in listine, ki so jim priložene, 
vložene v elektronski obliki. Za druge vloge iz prejšnjega stavka 
se smiselno uporabljata peti in šesti odstavek tega člena.".

16. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:

"28.a člen
(1) Predlagatelj mora v elektronski obliki predložiti te listi-

ne iz prvega odstavka 28. člena tega zakona:
1. odpravek notarskega zapisa statuta in čistopisa spre-

menjenega statuta z notarjevim potrdilom,
2. družbeno pogodbo družbe z neomejeno odgovornostjo, 

komanditne družbe in družbe z omejeno odgovornostjo in čisto-
pis spremenjene družbene pogodbe z notarjevim potrdilom ali na 
predpisanem obrazcu iz petega odstavka 516. člena ZGD-1,

3. overjeni prepis notarskega zapisnika skupščine delni-
ške družbe,

4. če je pri združitvi udeležena delniška družba ali družba 
z omejeno odgovornostjo:

– odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spo-
jitvi, ki jo je treba po prvem stavku prvega odstavka 586. člena 
ZGD-1 predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skup-
ščine, ki bo odločala o združitvi,

– listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis združitve 
v sodni register,

5. če je pri delitvi udeležena delniška družba ali družba z 
omejeno odgovornostjo:

– delitveni načrt ali odpravek notarskega zapisa pogodbe 
o delitvi in prevzemu, ki jo je treba po prvem stavku prvega od-
stavka 586. člena v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1 
predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki 
bo odločala o delitvi,

– listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis delitve 
v sodni register,

6. druge listine, ki jih je treba priložiti k predlogu za vpis 
iz prvega odstavka 27. člena tega zakona ali k predlogu za 
vpis iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, ki se po izbiri 
predlagatelja vloži v elektronski obliki.

(2) Predlagatelj lahko v elektronski obliki predloži tudi 
druge listine iz prvega odstavka 28. člena tega zakona.

(3) Notar ali točka VEM, ki po petem odstavku 27. člena 
tega zakona v imenu predlagatelja vloži predlog za vpis v 
elektronski obliki, mora v elektronsko obliko pretvoriti listine, ki 
jih je treba priložiti k takemu predlogu in ki niso sestavljene v 
elektronski obliki.

(4) Šteje se, da ima listina iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena, ki jo sestavi notar ali točka VEM in njeno sestavo 
potrdi s svojim elektronskim podpisom, značilnost izvirnika te 
listine.

(5) Listine, ki jih pretvori v elektronsko obliko po tretjem 
odstavku tega člena, mora notar ali točka VEM overiti s svojim 
elektronskim podpisom. Šteje se, da imajo listine iz prejšnjega 
stavka značilnost overjenega prepisa izvirnika listine.".
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17. člen
V 29. člena se črta 4. točka, dosedanja 5. točka pa po-

stane 4. točka.

18. člen
Doda se nov 35.a člen, ki se glasi:

"35.a člen
(1) Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu 

ustanovitve subjekta vpisa v sodni register agencija temu su-
bjektu določi šifro glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifro 
institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matično šte-
vilko po 6. členu ZPRS-1.

(2) Šteje se, da je na podlagi ustrezne odločitve registr-
skega sodišča o vpisu:

1. vpis ustanovitve subjekta v sodni register opravljen z 
vpisom tega subjekta v poslovni register,

2. vpis spremembe podatkov pri subjektu vpisa v sodnem 
registru opravljen z vpisom spremembe teh podatkov v poslov-
nem registru in

3. vpis izbrisa subjekta iz sodnega registra opravljen z 
izbrisom tega subjekta iz poslovnega registra.

(3) Hkrati s sklepom o vpisu ustanovitve subjekta v sodni 
register se subjektu vpisa pošlje tudi:

1. obvestilo agencije o določitvi obeh šifer in matične 
številke iz prvega odstavka tega člena, in

2. obvestilo o davčni številki, ki je bila subjektu vpisa 
dodeljena ob vpisu v davčni register v skladu z zakonom, ki 
ureja davčno službo.

(4) Če je predlog v elektronski obliki vložil notar v skladu 
s 27. členom tega zakona, se notarju, ki je kot pooblaščenec 
predlagatelja vložil tak predlog, v elektronski obliki vročajo 
sklep o vpisu, vloge morebitnih drugih udeležencev postopka in 
odločbe sodišč o pravnih sredstvih, vloženih v tem postopku.

(5) Vročitve v elektronski obliki se opravijo z uporabo var-
nega elektronskega predala pri ponudniku, ki opravlja storitve 
elektronskega vročanja.

(6) Če notar pisanja, ki se vroča z uporabo varnega elek-
tronskega predala, ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo 
pisanje dostavljeno v ta predal, se s potekom tega roka šteje 
vročitev za opravljeno.

(7) Četrti do šesti odstavek tega člena se smiselno upora-
bljajo tudi za vročitve subjektu vpisa ali drugi stranki postopka 
ali pooblaščencu stranke, če ta v predlogu za vpis ali vlogi, s 
katero prijavi svojo udeležbo v postopku, izrecno zahteva, da 
se mu vročitve opravijo elektronsko in navede naslov varnega 
elektronskega predala.".

19. člen
V tretjem odstavku 36. člena se besedilo "izpisek vpisa" 

nadomesti z besedo "vpis", besedilo "v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije" pa z besedilom "po prvem odstavku 43. člena 
tega zakona".

20. člen
V tretjem odstavku 41.a člena se besedilo "v Uradnem 

listu Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "po prvem 
odstavku 43. člena tega zakona".

21. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:

"43. člen
(1) Vsak vpis v sodni register in predložitev listin se mora 

objaviti na spletnih straneh agencije, namenjenih javni objavi 
vpisov v sodni register.

(2) Spletne strani iz prvega odstavka tega člena morajo 
biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen brezplačen 
vpogled v podatke, objavljene na spletnih straneh. Vpogled v 

podatke mora biti omogočen po datumu objave in po subjektu 
vpisa, na katerega se nanašajo.

(3) Če se podatki o vpisu, ki so bili objavljeni po prvem 
odstavku tega člena (v nadaljnjem besedilu: objavljeni podatki), 
razlikujejo od podatkov, ki so bili po določbah tega zakona vpi-
sani v sodni register (v nadaljnjem besedilu: vpisani podatki):

1. se subjekt vpisa v razmerju do tretjih ne more sklicevati 
na objavljene podatke,

2. se tretji lahko sklicuje na objavljene podatke, razen 
če subjekt vpisa dokaže, da je tretji vedel za vpisane podatke.

(4) Tretji se lahko vedno sklicujejo na podatke, ki so 
predmet vpisa v sodni register, in vsebino listin, ki so temelj za 
vpis teh podatkov ali ki jih je treba predložiti sodnemu registru 
zaradi javne objave, tudi če vpis teh podatkov v sodni register 
še ni bil predlagan ali te listine še niso bile predložene sodne-
mu registru, in tudi če ti podatki ali predložitev teh listin še niso 
vpisani v sodni register ali objavljeni po prvem odstavku tega 
člena, razen kadar je vpis določenega podatka predpostavka 
za začetek pravnega učinkovanja tega podatka.

(5) Objava vpisa in objava predložitve listin iz prvega 
odstavka tega člena morata obsegati:

1. matično številko subjekta vpisa, na katerega se na-
naša,

2. vsebino vpisa ali vsebino predložene listine,
3. objava vpisa pa tudi podatke o:
– datumu vpisa v sodni register,
– registrskem sodišču in opravilni številki sklepa, s kate-

rim je to sodišče odločilo o vpisu,
– listinah, na podlagi katerih je bil opravljen vpis.".

22. člen
3. točka prvega odstavka 43.a člena se spremeni tako, 

da se glasi:
"3. matično številko,".

23. člen
Doda se nov 43.b člen, ki se glasi:

"43.b člen
(1) Predložitev letnega poročila družbe agenciji po prvem 

ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 se šteje za predložitev 
tega poročila sodnemu registru zaradi javne objave.

(2) Agencija mora hkrati z objavo letnega poročila družbe 
po tretjem odstavku 58. člena ZGD-1 objaviti predložitev tega 
poročila po prvem odstavku 43. člena tega zakona.

(3) Objava predložitve letnega poročila družbe mora v 
primeru iz prvega odstavka 58. člena ZGD-1 obsegati tudi 
informacijo, ali je bilo hkrati predloženo in javno objavljeno tudi 
revizorjevo poročilo.".

24. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:

"44. člen
(1) V elektronski obliki se vodijo ti deli sodnega registra (v 

nadaljnjem besedilu: centralna informatizirana baza sodnega 
registra):

1. glavna knjiga, ki vsebuje podatke, vpisane v sodni regi-
ster po 1. januarju 1997 (v nadaljnjem besedilu: informatizirana 
glavna knjiga),

2. del zbirke listin, v katerega so vložene te listine (v na-
daljnjem besedilu: informatizirana zbirka listin):

– listine iz prvega in drugega odstavka 28.a člena tega 
zakona, ki so bile sodnemu registru predložene po 1. januarju 
2007, in

– listine iz 2. točke tretjega odstavka 48.a člena tega 
zakona, če so bile pretvorjene v elektronsko obliko v skladu s 
četrtim odstavkom 48.a člena tega zakona.

(2) Informatizirana glavna knjiga sodnega registra je se-
stavni del osrednje baze podatkov poslovnega registra.".



Stran 4610 / Št. 33 / 13. 4. 2007  Uradni list Republike Slovenije

25. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:

"45. člen
Vlada Republike Slovenije s predpisom določi naslednja 

izvedbena pravila:
1. v zvezi s predlogi za vpis v sodni register:
– načinu vlaganja predlogov za vpis v elektronski obliki 

in
– uporabi obrazcev predlogov za posamezne vrste vpisov 

v sodni register,
2. v zvezi s listinami, ki se predložijo v elektronski obliki:
– o načinu predložitve listin v elektronski obliki in
– o načinu pretvorbe in overitve listin iz petega odstavka 

28.a člena tega zakona,
3. načinu opravljanja vpisov ter o načinu in podrobnejših 

pogojih vročanja v elektronski obliki v skladu s 35.a členom 
tega zakona,

4. načinu objave vpisov in objave predložitve listin iz pr-
vega odstavka 43. člena tega zakona,

5. vodenju informatizirane glavne knjige in informatizirane 
zbirke listin,

6. načinu objave prevodov podatkov in listin iz 46.a člena 
tega zakona,

7. načinu zagotavljanja javnosti podatkov, vpisanih v infor-
matizirano glavno knjigo v skladu z 48. členom tega zakona,

8. načinu zagotavljanja javnosti vsebine zbirke listin v 
skladu z 48.a členom tega zakona,

9. načinu vložitve zahteve za izpise v skladu z 48.b čle-
nom tega zakona in

10. višino nadomestila, ki sta ga za izpis iz sodnega regi-
stra ali izpis listine upravičena zaračunati agencija in notar.".

26. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:

"46. člen
Vsak subjekt vpisa in del subjekta vpisa, ki se vpisuje v 

sodni register, se vpiše v centralno informatizirano bazo sodne-
ga registra z matično številko.".

27. člen
Doda se nov 46.a člen, ki se glasi:

"46.a člen
(1) Na zahtevo subjekta vpisa je treba po prvem odstavku 

43. člena tega zakona objaviti tudi prevod podatkov, ki so o tem 
subjektu vpisa vpisani v sodni register, v jezik, ki je v uradni rabi 
v katerikoli drugi državi članici Evropske unije.

(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti pri-
ložen prevod podatkov, ki je predmet zahteve, ki ga je overil 
sodni tolmač.

(3) Če se podatki, vpisani v sodni register, razlikuje od 
prevoda, objavljenega po prvem odstavku tega člena:

1. se subjekt vpisa proti tretjemu ne more sklicevati na 
podatke v prevodu,

2. se tretji lahko sklicuje na podatke v prevodu, razen če 
subjekt vpisa dokaže, da je tretji vedel za podatke, vpisane v 
sodnem registru.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno upora-
bljajo tudi za prevod listine, ki se vloži v zbirko listin.".

28. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:

"48. člen
(1) Javnost glavne knjige se zagotovi z izpisom vpisanih 

podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (v na-
daljnjem besedilu: redni izpis iz sodnega registra).

(2) Na zahtevo se na način iz prvega odstavka tega člena 
zagotovi tudi javnost prej vpisanih podatkov, ki se nanaša na 

posamezen subjekt vpisa (v nadaljnjem besedilu: zgodovinski 
izpis iz sodnega registra).

(3) Redni in zgodovinski izpis iz sodnega registra mora 
registrsko sodišče izdati kot izpis na papir.

(4) Registrsko sodišče mora, če tako zahteva vlagatelj 
zahteve za izpis, v elektronski obliki izdati:

1. redni izpis iz sodnega registra in
2. zgodovinski izpis iz sodnega registra glede podatkov, ki 

so bili v sodni register vpisani po 1. januarju 1997.
(5) Izpis iz tretjega odstavka tega člena mora biti overjen. 

Izpis iz četrtega odstavka tega člena pa mora biti overjen samo, 
če vlagatelj zahteve za izpis to izrecno zahteva.

(6) Redni izpis iz sodnega registra in zgodovinski izpis 
iz sodnega registra glede podatkov, ki so bili v sodni register 
vpisani po 1. januarju 1997, mora kot izpis na papir ali v ele-
ktronski obliki izdati vsako registrsko sodišče, ne glede na to, 
pri katerem sodišču je vpisan subjekt vpisa, na katerega se 
nanaša izpis.

(7) Redni izpis iz sodnega registra morata v skladu s 
tretjim do petim odstavkom tega člena izdati tudi agencija in 
notar.".

29. člen
Dodata se nova 48.a in 48.b člen, ki se glasita:

"48.a člen
(1) Javnost zbirke listin se zagotovi z izpisom ali prepisom 

vsebine listine (v nadaljnjem besedilu: izpis listine).
(2) Izpis listine se izda kot kopija listine ali kot izpis na 

papir.
(3) Registrsko sodišče mora, če tako zahteva vlagatelj 

zahteve za izpis, v elektronski obliki izdati izpise:
1. listin iz prvega in drugega odstavka 28.a člena tega 

zakona, če so bile sodnemu registru predložene po 1. januarju 
2007, in

2. statuta ali čistopisa spremembe statuta delniške druž-
be ali družbene pogodbe ali čistopisa spremembe družbene 
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neome-
jeno odgovornostjo ali komanditne družbe, če so bili sodnemu 
registru predloženi po 1. januarju 1997 in pred 31. decembrom 
2006.

(4) Če se listina iz 2. točke prejšnjega odstavka ob vložitvi 
zahteve za njen izpis v elektronski obliki še ne vodi v informati-
zirani zbirki listin, jo mora sodišče pretvoriti v elektronsko obliko 
ob izstavitvi izpisa.

(5) Za izpis listine se smiselno uporablja peti odstavek 
48. člena tega zakona.

(6) Izpis listine, ki se že vodi v elektronski zbirki listin, 
morajo kot izpis na papir ali v elektronski obliki izdati vsako 
registrsko sodišče, ne glede na to, pri katerem sodišču je vpi-
san subjekt vpisa, na katerega se nanaša listina, ki je predmet 
izpisa, agencija in notar.

48.b člen
Zahteva za izpis iz sodnega registra ali za izpis listine se 

lahko vloži v elektronski ali pisni obliki.".

30. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:

"49. člen
(1) Vlada Republike Slovenije lahko glede na izpolnjene 

tehnične in druge pogoje predpiše:
1. da se zagotovi oddaljeni dostop do celotne ali dela 

centralne informatizirane baze sodnega registra,
2. da se osebam, ki podatke informatizirane glavne knjige 

potrebujejo za vzdrževanje svojih informatiziranih evidenc, ti 
podatki posredujejo v informatizirani obliki,

3. da se za izdajo izpisov iz centralne informatizirane 
baze sodnega registra pooblastijo točke VEM in drugi državni 
organi.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slo-
venije predpiše tudi način dostopa ter tehnične in druge pogoje 
priključitve, in s tarifo določi nadomestila za takšno uporabo 
centralne informatizirane baze sodnega registra.

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in osebe 
javnega prava, ki opravljajo upravne naloge po javnem poobla-
stilu, ne plačujejo nadomestila za uporabo centralne informati-
zirane baze sodnega registra po 1. in 2. točki prvega odstavka 
tega člena.".

31. člen
V prvem odstavku 53. člena se znesek "200.000 tolarjev" 

nadomesti z zneskom "1.000 eurov" in se za besedilom "prav-
na oseba" vstavi vejica ter doda besedilo "ki ni gospodarska 
družba".

V drugem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadome-
sti z zneskom "100 eurov".

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(1) Registrsko sodišče mora do 30. aprila 2008 pretvoriti v 

elektronsko obliko listine iz prvega odstavka 28.a člena zakona, 
ki so sodnemu registru predložene v obdobju od 1. januarja do 
31. oktobra 2007.

(2) Po 43. členu zakona se objavijo:
1. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče 

odloči po 31. oktobru 2007, ne glede na to, kdaj je vložen pre-
dlog za tak vpis,

2. vsi vpisi v sodni register, o katerih registrsko sodišče 
odloči pred 31. oktobrom 2007 in do 15. januarja 2008 niso 
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo 
predložitve listin, ki so predložene po 31. oktobru 2007.

(4) Vpisi, o katerih registrsko sodišče odloči pred 31. ok-
tobrom 2007, se zadnjič objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije 15. januarja 2008. Uradni list Republike Slovenije 
mora do 31. januarja 2008 sodiščem, ki so odločila o vpisih iz 
2. točke drugega odstavka tega člena, posredovati podatke o 
vpisih, ki niso bili objavljeni do 15. januarja 2008. Agencija mora 
do 28. februarja 2008 objaviti neobjavljene vpise iz prejšnjega 
stavka.

(5) Oprostitev plačila sodnih taks po novem drugem od-
stavku 18. člena zakona velja za vse postopke vpisa v sodni 
register, v katerih je predlog za vpis vložen po uveljavitvi tega 
zakona.

(6) Vrhovno sodišče Republike Slovenije mora do 30. ju-
nija 2007 prenesti upravljanje in vzdrževanje centralne informa-
tizirane baze sodnega registra na agencijo. Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije mora zaradi usklajevanja podatkov opraviti 
prvi prenos celotne informatizirane baze sodnega registra v  
15 dneh po uveljavitvi tega zakona.

(7) Agencija mora ob prevzemu upravljanja in vzdrževanja 
centralne informatizirane baze sodnega registra, to bazo vklju-
čiti v poslovni register kot njegov sestavni del.

33. člen
(1) Družba z omejeno odgovornostjo, ki do 31. decembra 

2007 izvede spremembo akta o ustanovitvi ali družbene po-
godbe (v nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi) glede drugih 
sestavin, mora hkrati s to spremembo opraviti tudi spremembo 
zaradi izvedbe prehoda na euro v skladu s 696. in 697. členom 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
60/06 – popravek; v nadaljevanju: ZGD-1).

(2) Če družba z omejeno odgovornostjo do 31. decembra 
2007 izvede samo spremembo akta o ustanovitvi zaradi izved-
be prehoda na euro, ni potrebno, da bi sklep skupščine družbe 

o tej spremembi potrdil notar po drugem odstavku 516. člena 
ZGD-1.

(3) Če družba z omejeno odgovornostjo do 31. decembra 
2007 ne izvede spremembe akta o ustanovitvi zaradi izvedbe 
prehoda na euro, se šteje, da je s 1. januarjem 2008 akt o 
ustanovitvi spremenjen tako:

1. da se znesek osnovnega kapitala in vseh osnovnih 
vložkov v tolarjih nadomesti z zneskom, preračunanim v euro 
po metodi preračuna, kot jo določa 696. člen ZGD-1; in

2. da se določi poslovni delež v odstotku, ki ga predstavlja 
vsak osnovni vložek v osnovnem kapitalu, preračunanem po 
prejšnji točki in zaokroženem na štiri decimalna mesta.

(4) Družba z omejeno odgovornostjo mora spremembo 
akta o ustanovitvi po prejšnjem odstavku upoštevati pri izde-
lavi čistopisa akta o ustanovitvi ob njegovi prvi spremembi po 
1. januarju 2008.

(5) Agencija do 31. januarja 2008 po uradni dolžnosti 
izvede vpise sprememb iz tretjega odstavka tega člena v so-
dni register in o tem obvesti družbo z omejeno odgovornostjo. 
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati tudi podatek o 
razliki v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, iz tretjega od-
stavka 696. člena ZGD-1.

(6) Vpisov sprememb iz drugega odstavka tega člena v 
sodni register ni treba objaviti po prvem odstavku 43. člena 
zakona.

(7) Družba z omejeno odgovornostjo lahko že pred iz-
vedbo vpisa zneska osnovnega kapitala v eurih na podlagi 
spremembe akta o ustanovitvi iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka tega člena na svojih sporočilih iz prvega odstavka 
45. člena ZGD-1 poleg tolarskega zneska osnovnega kapitala, 
ki je vpisan v sodni register, navede tudi znesek osnovnega 
kapitala, preračunan v euro po tečaju zamenjave.

34. člen
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz 45. člena zako-

na v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

35. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se spremenijo in dopol-

nijo te določbe ZGD-1:
1. V sedmem odstavku 3. člena se besedilo "v Uradnem 

listu Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "v skladu z 
zakonom, ki ureja sodni register".

2. V tretjem odstavku 6. člena se besedilo "dejavnosti, 
ki je vpisana v register" nadomesti z besedilom "dejavnosti, 
določene v statutu ali družbeni pogodbi", v petem odstavku se 
v prvem stavku besedilo "v registru vpisano dejavnost" nado-
mesti z besedilom "dejavnost, določeno v statutu ali družbeni 
pogodbi", v drugem stavku pa se besedilo "v registru" nadome-
sti z besedilom "v statutu ali družbeni pogodbi".

3. 49. člen se črta.
4. V 58. členu se črtajo četrti in peti odstavek ter 3. točka 

dvanajstega odstavka.
5. V prvem odstavku 695. člena se v drugem stavku črta 

besedilo "drugega in".
6. V šestem odstavka 697. člena se v drugem stavku črta 

besedilo "drugega in".
7. Za družbe z omejeno odgovornostjo se preneha upo-

rabljati prvi odstavek 698. člena ZGD-1.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o notari-

atu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
115/06) črta tretji odstavek 39. člena.

37. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o finančnem 

poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 
– odločba US, 50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US):
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1. 33. člen spremeni tako, da se glasi:

"33. člen
Sklep o izbrisu se objavi na način, ki ga za objavo vpisov 

v sodni register določa zakon, ki ureja sodni register.".
2. Drugi odstavek 35. člena spremeni tako, da se glasi:
"(2) Izbris iz sodnega registra se objavi na način, ki ga 

za objavo vpisov v sodni register določa zakon, ki ureja sodni 
register.".

3. V 35. členu črtajo tretji do peti odstavek.

38. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o poslovnem 

registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) deveta alinea prve-
ga odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:

"– druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v 
aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih subjekt dejansko opravlja in 
pomenijo pomemben del njegovega poslovanja.".

39. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati ti 

predpisi:
1. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih 

v sodni register (Uradni list RS, št. 19/04 in 130/04),
2. Pravilnik o načinu vodenja sodnega registra (Uradni list 

RS, št. 18/94, 25/94 – popravek in 3/97),
3. Pravilnik o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni 

register (Uradni list RS, št. 18/94 in 25/94 – popravek).
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uve-

ljavitve predpisa iz 34. člena tega zakona.

40. člen
(1) Določbe tega zakona se začnejo uporabljati 1. novem-

bra 2007, razen določb:
1. novi 1.a člen (2. člen tega zakona),
2. spremenjeni 4. člen (5. člen tega zakona),
3. spremenjeni 4.a člen (6. člen tega zakona),
4. spremenjeni 5. člen (7. člen tega zakona), razen:
– prve alinee 1. točke prvega odstavka v delu, v katerem se 

nanaša na vpis podatka o naslovu stalnega prebivališča, ter
– 1. in 3. točke drugega odstavka,
5. spremenjeni prvi odstavek 11. člena (10. člen tega 

zakona),
6. novi drugi odstavek 18. člena (11. člen tega zakona) in
7. spremenjeni prvi odstavek 20. člena (12. člen tega 

zakona),

ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe 1. in 4. točke 35. člena tega zakona se zač-

nejo uporabljati 1. novembra 2007.
(3) Določbe 37. člena tega zakona se začnejo uporabljati 

1. novembra 2007.

41. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 730-01/93-2/9
Ljubljana, dne 30. marca 2007
EPA 1248-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

1764. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnih uslužbencih (ZJU-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnih uslužbencih (ZJU-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 29. marca 2007.

Št. 001-22-37/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH  

(ZJU-C)

1. člen
V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 

– uradno prečiščeno besedilo) se za 33. členom doda nov  
33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen
(pooblastilo predstojnika)

Predstojnik lahko v primeru, ko razpolaga z informacijo, 
na podlagi katere so podani razlogi za sum, da javni uslužbe-
nec zlorablja pravico do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni 
zaradi bolezni ali poškodbe, ali pravico do povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela, pooblasti enega ali več javnih usluž-
bencev za ugotovitev dejanskega stanja.

Pooblaščeni javni uslužbenec lahko zbira informacije iz 
prejšnjega odstavka od javnih uslužbencev, zaposlenih v or-
ganu, in od tretjih oseb. O posameznih dejanjih v okviru ugota-
vljanja dejanskega stanja pooblaščeni javni uslužbenec sestavi 
zapisnik. Po končanem postopku ugotavljanja dejanskega sta-
nja se javnega uslužbenca seznani z ugotovitvami postopka in 
se mu omogoči vpogled v zapisnik.

Predstojnik lahko, če oceni, da je to smotrnejša rešitev, 
za izvedbo nadzora nad zlorabami iz prvega odstavka tega 
člena ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena Zakona 
o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) sklene pisno pogodbo in pooblasti prav-
no ali fizično osebo v skladu z zakonom, ki ureja detektivsko 
dejavnost.

Pred pričetkom izvajanja nadzora mora predstojnik javne-
ga uslužbenca najprej opozoriti, da obstajajo razlogi za sum o 
zlorabi, ter mu omogočiti, da se o tem izjasni.«.

2. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni natečaj se za organe državne uprave objavi na 

spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, drugi državni 
organi in lokalne skupnosti pa objavijo javni natečaj na svojih 
spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem 
listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.«.
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3. člen
V prvem odstavku 87. člena se namesto pike postavi 

podpičje in doda besedilo »predpisana izobrazba za nazive 
prvega kariernega razreda je tudi izobrazba, pridobljena po 
študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo.«.

V drugem odstavku se namesto pike postavi podpičje in 
doda besedilo »predpisana izobrazba za nazive drugega in tre-
tjega kariernega razreda je tudi najmanj izobrazba, pridobljena 
po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo.«.

Za četrtim odstavkom se dodata peti in šesti odstavek, 
ki se glasita:

»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je predpi-
sana izobrazba za nazive petega kariernega razreda tudi izo-
brazba, določena v področnem zakonu, pri čemer pa uradnika 
z nazivom, pridobljenim po tem odstavku, ni možno premestiti 
na delovno mesto, na katerem se delovne naloge opravljajo v 
nazivu, pridobljenem po prejšnjem odstavku.

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se 
lahko za nazive tretjega kariernega razreda določi kot pogoj 
najmanj višja izobrazba, pridobljena v okviru sistema visokošol-
skega izobraževanja po višješolskih programih, sprejetih pred 
1. januarjem 1994, in ustrezno število let delovnih izkušenj, 
za kar natančnejše kriterije za organe državne uprave, pra-
vosodne organe in za uprave lokalnih skupnosti določi vlada 
z uredbo.«.

4. člen
V petem odstavku 195. člena se črta drugi stavek.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(1) Tajnikom občin oziroma direktorjem občinskih uprav, ki 

so bili na ta položaj imenovani 28. junija 2003, v primeru razre-
šitve pred potekom mandata po petem odstavku 83. člena Za-
kona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) pripada:

– v primeru prenehanja delovnega razmerja poleg od-
pravnine po sedmem odstavku 83. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) tudi odpravnina v višini dveh petin povprečne bruto 
plače, kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki 
je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj,

– v primeru premestitve polovica razlike med povprečno 
mesečno bruto plačo, kot jo je prejemal do razrešitve, in dejan-
sko mesečno bruto plačo, in sicer do izteka dobe, za katero je 
bil imenovan na položaj.

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka pripadajo tajnikom 
občin oziroma direktorjem občinskih uprav v primeru, da so bili 
razrešeni po petem odstavku 83. člena Zakona o javnih usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 56/02) po 27. avgustu 2006.

6. člen
Do začetka izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in ne glede na določbe 18. člena Uredbe o količnikih 
za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah 
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list 
RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02, 
105/02) in 8. člena Uredbe o določitvi dodatkov strokovnim 
in administrativno-tehničnim delavcem na sodiščih, državnih 
tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek 
o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96, 39/99, 33/00, 36/00, 1/01, 
37/02, 105/02, 110/02) javnim uslužbencem pripada dodatek 
za pridobljen naziv specialist po dveletnem programu na dolo-
čenem področju, za naziv magister znanosti in za naziv doktor 
znanosti, kadar tak naziv ni pogoj za imenovanje v naziv oziro-
ma ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 020-05/98-20/44
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1304-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med.,  l.r.

1765. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje (ZVVJTO-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr-
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
 (ZVVJTO-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji 29. marca 2007.

Št. 001-22-36/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-D)

1. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) V imenu Republike Slovenije vračilo vlaganj izvrši 
Slovenska odškodninska družba d.d..«.

2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »četrtega« nado-

mesti z besedo »sedmega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»(5) Administrativne naloge za komisijo opravlja Sloven-

ska odškodninska družba, d.d..«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »drugega« na-

domesti z besedo »petega«, beseda »petega« pa z besedo 
»osmega«.

V tretjem odstavku se besedilo »iz sklada za vračanje 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem be-
sedilu: sklad)« nadomesti z besedilom »od Slovenske odškod-
ninske družbe, d.d.«.
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4. člen
V četrtem odstavku 8. člena se besedilo »stroški se krijejo 

iz sklada iz 11. člena tega zakona« nadomesti z besedilom 
»stroške krije Slovenska odškodninska družba, d.d.«.

V šestem odstavku se beseda »sklada« nadomesti z 
besedilom »Slovenske odškodninske družbe, d.d.«.

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih naslovov)

(1) Državni pravobranilec mora pisno poravnavo v  
30 dneh po njeni sklenitvi, pravnomočno odločbo sodišča, izdano 
v nepravdnem postopku, pa v 30 dneh po njeni pravnomočnosti, 
dostaviti Slovenski odškodninski družbi, d.d., skupaj z vsemi 
podatki o upravičencu, ki so potrebni za izvedbo vračila.

(2) Slovenska odškodninska družba, d.d. o upravičencih 
mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so po-
trebni za izvedbo vračila.

(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. mesečno obve-
šča ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, o številu 
in skupnem znesku sklenjenih poravnav.«.

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(vir financiranja vračanja vlaganj  

v javno telekomunikacijsko omrežje)
(1) Z namenom izvajanja tega zakona Republika Slove-

nija s posebno pogodbo neodplačno prenese na Slovensko 
odškodninsko družbo, d.d. do 653.548 delnic družbe Telekom 
Slovenije, d.d..

(2) Prenesene delnice so vir financiranja vračanja vlaganj 
in z njim povezanih stroškov po tem zakonu.

(3) Slovenska odškodninska družba, d.d. poravnava ob-
veznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona.

(4) Če vir financiranja iz prvega odstavka tega člena ne 
zadošča za vračanje vlaganj in kritje z njim povezanih stroškov 
po tem zakonu, se ta dodatno zagotovi s finančnim in stvarnim 
premoženjem države, ki ga Republika Slovenija s posebno 
pogodbo prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d..«.

7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)

Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti 
na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz prvega odstavka 

10. člena tega zakona upravičencem poravnati v 60 dneh od 
prejema zakonitih izvršilnih naslovov.«.

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(neporabljena sredstva)

Morebitna neporabljena sredstva Slovenske odškodnin-
ske družbe, d.d. iz 11. člena tega zakona se prenesejo v pro-
račun Republike Slovenije.«.

9. člen
V 14. členu se besedilo »opravljajo inšpektorji, ki so 

pristojni za proračun« nadomesti z besedilom »opravlja mini-
strstvo, pristojno za elektronske komunikacije«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. v likvidaciji 

prenese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. arhiv komisi-
je iz 5. člena zakona v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.

Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, pre-
nese na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. v 15 dneh po 
uveljavitvi tega zakona sezname zakonitih izvršilnih naslovov, 
s katerimi razpolaga ob uveljavitvi tega zakona.

Obveznosti na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov, ki se 
glasijo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje, poravna Slovenska odškodninska družba, 
d.d. v skladu s tem zakonom.

Slovenska odškodninska družba, d.d. mora obveznosti 
na podlagi zakonitih izvršilnih naslovov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena poravnati v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

Dokler niso ustvarjeni finančni pritoki iz naslova prodaje 
delnic iz 11. člena zakona Slovenska odškodninska družba, 
d.d. zagotavlja likvidnost za izplačilo vlaganj iz drugih lastnih 
sredstev.

11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 326-08/02-13/16
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1247-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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MINISTRSTVA

1766. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Ig (2005–2014)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 
67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Ig (2005–2014)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Ig (2005–2014), št. 04-77/05 z dne 
29. 9. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. de-
cembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Ljubljana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Ig, ki meri 9.898,85 ha, se 

nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah 
Ig in Škofljica, oziroma v katastrskih občinah Dobravica, Ig, 
Tomišelj, Vrbljene, Iška vas, Iška Loka, Rudnik, Lanišče, Pijava 
Gorica in Drenik.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ig je s 1. januarjem 2005 

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 87,58% zasebnih gozdov v lasti fizičnih 

oseb, 10,14% državnih gozdov, 0,50% občinskih gozdov in 
1,79% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;

b) površina: 4.290,66 ha, od katere je 4.037,22 ha več-
namenskih gozdov, 203,69 ha gozdov s posebnim namenom, 
v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 49,75 ha 
varovalnih gozdov;

c) lesna zaloga: 259,9 m3/ha, od tega 113,2 m3/ha iglav-
cev in 146,7 m3/ha listavcev;

d) tekoči letni prirastek: 6,58 m3/ha, od tega 2,44 m3/ha 
iglavcev in 4,14 m3/ha listavcev.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Ig (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdno-
gospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Lju-
bljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. de-
cembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega 
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spo-
znanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski 
enoti Ig določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki 
določajo način gospodarjenja z gozdom:

– proizvodne funkcije na površini 3.516,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 681,73 ha ter
– socialne funkcije na površini 860,90 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja 

so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Ig (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in goz-
dnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prej-

šnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ig za obdobje od 1. ja-
nuarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 143.300 m3, od tega 69.839 
m3 iglavcev in 73.461 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na površini 449,04 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 43,79 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in 

sicer vzdrževanje ograj v dolžini 1120 m,
– varstvena dela, potrebna za zaščito žuželkami, v obse-

gu 219 delovnih dni,
– varstvo pred požari, in sicer drugo varstvo pred požari 

v obsegu 73 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževa-

nje travinj na površini 54,60 ha, vzdrževanje vodnih površin v 
obsegu 105 delovnih dni, postavitev in vzdrževanje valilnic v 
obsegu 12 delovnih dni.

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 
enote Ig (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove iz-
vedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ig v obdobju 
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo 
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospo-
darskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2005–2014).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-

darske enote Ig (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, 
Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne 
enote Škofljica, Mijavčeva 16, Škofljica, in na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer 
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig 
(2005–2014).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-04-16/2001/9
Ljubljana, dne 27. marca 2007
EVA 2005-2311-0136

Iztok Jarc l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1767. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za 
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih 
objektih in napravah na melioracijskih 
območjih od aprila do decembra 2007

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov 

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in 
napravah na melioracijskih območjih od aprila 

do decembra 2007

1. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela 

na skupnih objektih in napravah je razvidna iz priloge, ki je 
sestavni del tega pravilnika.
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2. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posre-

duje, do konca aprila 2007, Davčni upravi Republike Slovenije 
parcelne številke parcel, ki spadajo v melioracijska območja 
oziroma za melioracijska območja z nedokončanimi komasa-
cijami, podatke o zavezancih in površinah njim pripadajočih 
parcel iz odločb o novi razdelitvi zemljišč na posameznem 
komasacijskem območju.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-465/2006/1
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EVA 2006-2311-0197

Iztok Jarc l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga: Pravilnika o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah 
na melioracijskih območjih od aprila do decembra 2007

Zap.
št. Ime upravne enote Šifra 

sistema Melioracijsko območje
Višina 

obveznosti 
[EUR/ha]

1 AJDOVŠČINA 01012 Melioracija na  Ajdovskem polju 30,00
2 AJDOVŠČINA 01022 Melioracija Vipavsko polje 28,00
3 AJDOVŠČINA 01032 Melioracija Lozice 20,00
4 AJDOVŠČINA 01042 Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje 26,00
5 AJDOVŠČINA 01052 Melioracija Lokavec 30,00
6 AJDOVŠČINA 01062 Melioracija Vrtovin 30,00
7 AJDOVŠČINA 01072 Melioracija Selo - Batuje 30,00
8 AJDOVŠČINA 01092 Melioracija Log - Zemono 30,00
9 AJDOVŠČINA 01122 Melioracija Manče - Podnanos 30,00

10 AJDOVŠČINA 01132 Melioracija Dolenje - Ustje 30,00
11 AJDOVŠČINA 01142 Melioracija Brje - Žablje 32,00
12 AJDOVŠČINA 01162 Melioracija Slap I 32,00
13 AJDOVŠČINA 01172 Melioracija Slap II 32,00
14 BREŽICE 02022 Melioracijsko območje Brežiško polje - BUKOŠEK 20,00
15 BREŽICE 02032 Melioracijsko območje ob Gabernici 18,00
16 BREŽICE 02042 Melioracijsko območje Krško polje - Gazice 20,00
17 BREŽICE 02142 Melioracijsko območje ob Sromljici 20,00
18 BREŽICE 02051 Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo 65,00
19 CELJE 03022 Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata 20,00
20 CELJE 03032 Melioracija Žepine I,II 18,00
21 CELJE 03042 Melioracija na območju Ljubečne 20,00
22 CELJE 03062 Melioracija na območju naselja Zadobrava 24,00
23 CELJE 03072 Osušitev zemljišč Ivenci 25,00
24 CELJE 03082 Melioracija na območju Zg. Trnovelj 28,00
25 CELJE 03092 Melioracijsko območje Medlog - Babno 20,00
26 DOMŽALE 06012 Melioracija Jable 18,00
27 DOMŽALE 06042 Melioracija Čudna 18,00
28 DOMŽALE 06052 Melioracija Rača 18,00
29 DOMŽALE 06062 Melioracija Trzin 18,00
30 DOMŽALE 06072 Melioracija Radomlja področje 4 18,00
31 DOMŽALE 06082 Melioracija Radomlja področje 3 18,00
32 DOMŽALE 06102 Melioracija Radomlja področje 1 18,00
33 DOMŽALE 06112 Melioracija Radomlja področje 2 18,00
34 GORNJA RADGONA 8012 Melioracijsko območje Selišči-Kupetinci 25,00
35 GORNJA RADGONA 08022 Melioracijsko območje Slaptinci 25,00
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Zap.
št. Ime upravne enote Šifra 

sistema Melioracijsko območje
Višina 

obveznosti 
[EUR/ha]

36 GORNJA RADGONA 08032 Melioracija Apaške doline - območje Plitvice 25,00
37 GORNJA RADGONA 08062 Melioracijsko območje Lomanoše 25,00
38 GORNJA RADGONA 08082 Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane 25,00
39 GORNJA RADGONA 08092 Melioracijsko območje Plitvica II. 25,00
40 GORNJA RADGONA 08102 HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci - Sp. Ščavnica 25,00
41 GORNJA RADGONA 08112 HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci 25,00
42 GORNJA RADGONA 08122 Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci 25,00
43 GORNJA RADGONA 08132 HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica - Lešane 25,00
44 GORNJA RADGONA 08172 HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš 25,00
45 GROSUPLJE 09022 Melioracijski ukrepi na območju Ratike 18,00
46 IZOLA 13011  Namakalni sistem Pivol 40,06
47 IZOLA 13022 Hidromelioracija Rikorvo 30,05
48 KAMNIK 15012 Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem 18,00
49 KOPER 17021 Namakanje Sermin hrib 40,06
50 KOPER 17052 Melioracija Sermin - Valmarin 30,05
51 KOPER 17062 Hidromelioracija doline Malinske 30,05
52 KOPER 17072 Melioracija doline Badaševice 30,05
53 KOPER 17082 Hidromelioracija Tomaž 30,05
54 KOPER 17092 Melioracija Ankaranske Bonifike - Purisima 30,05
55 KOPER 17122 Melioracija doline Pradisiol 30,05
56 KOPER 17132 Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje 30,05
57 KOPER 17171  Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima 40,06
58 KOPER 17201 Namakalni kompleks Zontarji 40,06
59 KRANJ 18062 Melioracija Cerklje 18,00
60 KRŠKO 19012 Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku 20,00
61 KRŠKO 19042 Melioracijsko območje Kolarica 20,00
62 KRŠKO 19052 Melioracijsko območje Krško polje I 20,00
63 KRŠKO 19102 Melioracijsko področje Kalce - Naklo 20,00
64 KRŠKO 19202 Velik namakalni sistem Kalce-Naklo 22,00
65 LENART 21022 Melioracija Pesniške doline - območje Zamarkova 20,00
66 LENART 21032 Melioracijsko območje Pesnica - Čagona (Sp. Verjane) 19,00
67 LENART 21042 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska 20,00
68 LENART 21052 HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I. 19,00
69 LENART 21062 HMS Pesnica - MO Velka - Žice 20,00
70 LENART 21072 HMS Pesnica - Melioracijsko področje Žerjavci I. 20,00
71 LENART 21082 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena 20,00
72 LENART 21092 HMS Pesnica - MO Gočova 19,00
73 LENART 21102 HMS Pesnica - MO Šetarova - Radehova 20,00
74 LENART 21112 HMS Pesnica - MO Porčič - Čreta 20,00
75 LENART 21122 HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova 20,00
76 LENART 21132 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-Voličina 20,00
77 LENART 21152 HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič 20,00
78 LENART 21172 HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in Ročice 20,00
79 LENART 21182 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Šetarovska gmajna 19,00
80 LENART 21202 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas 20,00
81 LENART 21212 Melioracija Pesniške doline - območje Šetarova 22,00
82 LENDAVA 22062 HMS Ledava Melioracija Turnišče II 21,00
83 LENDAVA 22252 Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik 24,00
84 LITIJA 23052 Melioracija Gabrovka 18,00
85 LJUBLJANA 24012 Melioracija ob  Gameljščici 18,00
86 LJUBLJANA 24112 Melioracija Poljšak 18,00
87 LJUBLJANA 24152 Melioracija Dobrunjščica 18,00
88 LJUTOMER 29012 Melioracija Kozarica - Virje I 18,00
89 LJUTOMER 29022 Melioracija na levem bregu Ščavnice - območje Kokoriči 5,00
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Zap.
št. Ime upravne enote Šifra 

sistema Melioracijsko območje
Višina 

obveznosti 
[EUR/ha]

90 LJUTOMER 29042 Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci II 19,00
91 LJUTOMER 29072 Melioracija območja Kozarica - Virje II. 18,00
92 LJUTOMER 29082 Melioracija Logarovci 5,00
93 LJUTOMER 29092 HMS Ščavnica MO ob Turji 18,00
94 LJUTOMER 29102 Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci 18,00
95 LJUTOMER 29112 Melioracijsko področje Virje - Vučja vas 20,00
96 LJUTOMER 29132 Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci I 19,00
97 MARIBOR 64051 Namakalni sistem Miklavž 29,00
98 MARIBOR 64062 Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor - območje 

MOČNA
20,00

99 MARIBOR 64092 HMS Polskava - Podova 18,00
100 MARIBOR 64112 HMS Polskava - Požeg - Ješenca 8,00
101 MARIBOR 64142 Melioracija Rače-Ješenica 20,00
102 MARIBOR 64162 HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del) 18,00
103 MARIBOR 64182 HMS PESNICA - MO Dragučova - Vosek, Dragučova, Pernica 20,00
104 MURSKA SOBOTA 36062 HMS Velika Krka 26,00
105 MURSKA SOBOTA 36082 HMS Ledava nad jezerom 26,00
106 MURSKA SOBOTA 36092 Površinska ureditev odvodnje območja 

Zenkovci-Beznovci-Vadarci-Lemerje-Bodonci
26,00

107 MURSKA SOBOTA 36122 Melioracijsko območje Domajinci - Mlinišče 26,00
108 MURSKA SOBOTA 36132 Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici 17,00
109 MURSKA SOBOTA 36152 Melioracija Mala Krka - Domanjševci 26,00
110 MURSKA SOBOTA 36162 Melioracijsko območje Tešanovci 7,00
111 MURSKA SOBOTA 36192 HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik 26,00
112 MURSKA SOBOTA 36212 Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci 26,00
113 MURSKA SOBOTA 36222 Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci 26,00
114 MURSKA SOBOTA 36251 Namakalni sistem Ivanci 35,00
115 MURSKA SOBOTA 36302 Levi breg Ledave 20,00
116 MURSKA SOBOTA 36362 Melioracije Moravci 24,00
117 MURSKA SOBOTA 36392 Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci 24,00
118 MURSKA SOBOTA 36422 Melioracija Cankova - Korovci 25,00
119 MURSKA SOBOTA 36452 Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka 

od Šalovec do meje z Madžarsko
26,00

120 MURSKA SOBOTA 36462 Melioracijsko območje Filovci 24,00
121 NOVA GORICA 37082 Melioracija Lijak 22,00
122 NOVA GORICA 37091  Namakalni sistem polja Replje 40,00
123 NOVA GORICA 37111  Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici 40,00
124 NOVA GORICA 37121 Polstabilni namakalni sistem Bilje - Počivala 40,00
125 NOVA GORICA 37131  Namakalni sistem polja Šempeter 40,00
126 NOVA GORICA 37162 Melioracija ob Lijaku - Ajševica 20,00
127 NOVA GORICA 37181  Namakalni sistem polja Prvačina I in II 40,00
128 NOVA GORICA 37201 Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja 40,00
129 NOVA GORICA 37211 Namakalni sistem polja Orehovlje - Bilje 40,00
130 NOVA GORICA 37252 Melioracija Črniče - Dolenje 30,00
131 NOVA GORICA 37261 Namakalni sistem Vrtojba polje 40,00
132 NOVA GORICA 37281 Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate 40,00
133 NOVA GORICA 37301  Namakalni sistem polja Bukovica 40,00
134 NOVA GORICA 37352 Melioracija Šempasko polje 30,00
135 NOVA GORICA 37362 Melioracija Podkraj 30,00
136 NOVA GORICA 37372 Melioracija Lepenje 30,00
137 NOVA GORICA 37392 Melioracija Mrljaki 30,00
138 NOVA GORICA 37411 Namakalni sistem polja Okroglica I, II 40,00
139 NOVA GORICA 37422 Melioracije polja pod Lokami 30,00
140 NOVA GORICA 37442 Melioracija Renče 30,00
141 NOVA GORICA 37471 Oroševalni sistem Križ - Cijanov 40,00
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142 NOVA GORICA 37501 Namakanje polja Podvogrsko 40,00
143 NOVA GORICA 37511 NS Orehovlje - Britof 40,00
144 NOVA GORICA 37531 Namakanje Šempaske gmajne 40,00
145 NOVA GORICA 37541 Namakalni sistem Gramoznica 40,00
146 NOVO MESTO 38042 Melioracijsko območje - DOBRUŠKA GMAJNA 22,00
147 NOVO MESTO 38062 Melioracija  Mokrega polja 20,00
148 NOVO MESTO 38072 Melioracijsko območje Draškovec 18,00
149 ORMOŽ 39052 Melioracija Lešniška dolina 17,32
150 ORMOŽ 39062 Melioracija na območju Krčevina 17,53
151 ORMOŽ 39082 Melioracijsko področje  južno od ceste Ormož - Ptuj 16,69
152 ORMOŽ 39092 Melioracija  Sejanske doline 17,32
153 ORMOŽ 39112 Melioracija Središče ob Dravi 17,53
154 ORMOŽ 39031 Namakalni sistem Trgovišče 32,84
155 ORMOŽ 39132 Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci 17,53
156 ORMOŽ 39142 Melioracijsko območje Rucmanci - Savci 17,53
157 ORMOŽ 39021 Namakalni sistem Ormož Osluševci II 26,90
158 PESNICA 65032 HMS PESNICA - melioracijsko področje DRAGUČOVA 18,00
159 PESNICA 65052 Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku 15,00
160 PESNICA 65072 HMS Pesnica Melioracijsko območje "Pesniški dvor" 18,00
161 PESNICA 65132 HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del) 15,00
162 PESNICA 65142 HMS Pesnica - VAJGEN 18,00
163 PESNICA 65152 HMS Pesnica, območje Ogriskovo 18,00
164 PESNICA 65162 HMS PESNICA - Melioracije ob potoku Cirknica 18,00
165 PESNICA 65172 HMS PESNICA -  Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi 

dol
15,00

166 PESNICA 65182 HMS PESNICA -  Kungota - Fifolt 18,00
167 PIRAN 40012 Hidromelioracija doline Dragonje 30,05
168 PIRAN 40022 Melioracija Jernejske doline 30,05
169 PIRAN 40032 Melioracija doline Drnice 30,05
170 PIRAN 40081 Namakalni sistem v Sečoveljski dolini 40,06
171 PTUJ 42022 Melioracija na zemljišču Gajevci 9,00
172 PTUJ 42042 MO Janežovci pri Placarju 22,00
173 PTUJ 42052 HMS Pesnica - Melioracijsko območje PACINJE 22,00
174 PTUJ 42062 HMS Pesnica - Melioracijsko območje MOSTJE 20,00
175 PTUJ 42072 HMS Pesnica - Melioracijsko območje BIŠ 22,00
176 PTUJ 42082 Melioracija Pesniške doline - območje Ločič, območje XVIII/a 

- Hvaletinci
20,00

177 PTUJ 42102 Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a 22,00
178 PTUJ 42162 Melioracija Pesniške doline - območje XV. 20,00
179 PTUJ 42172 HMS PESNICA - Mužjak (območje XVI) 22,00
180 PTUJ 42192 Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3 20,00
181 PTUJ 42201 Namakalni sistem Šturmovec - Semenarna 30,00
182 PTUJ 42232 HMS Polskava - Od Župečje vasi do Mihovcev 22,00
183 PTUJ 42331 Namakalni sistem Borovci 30,00
184 PTUJ 42412 Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci 20,00
185 PTUJ 42432 HMS PESNICA - MO Levanjci ( območje 7a ) 22,00
186 PTUJ 42442 HMS PESNICA - MO Levanjci ( območje XVIII ) 22,00
187 PTUJ 42452 HMS PESNICA - MO Pri Janezu ( območje XVII ) 22,00
188 PTUJ 42462 HMS PESNICA - MO 9 - ob Krki ( Mostje - Gabernik - Juršinci ) 20,00
189 PTUJ 42472 HMS PESNICA - območje Žrebečjak ( XIX.) 22,00
190 PTUJ 42482 HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6) 22,00
191 PTUJ 42502 HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7) 22,00
192 PTUJ 42512 HMS Pesnica - območje Balajsovci (Biš območje VII., VIII., IX.) 22,00
193 PTUJ 42522 HMS PESNICA - MO 3 - Ločič II 22,00
194 PTUJ 42532 HMS Pesnica - območje Vitomarci (7,8,9) - (območje X, XI) 22,00
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195 PTUJ 42552 HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2 9,00
196 PTUJ 42562 HMS PESNICA - Melioracijsko območje Dornava - Mezgovci 22,00
197 PTUJ 42572 HMS PESNICA - Melioracijsko območje Podvinci - Pacinje, 

Desenci-Velovlek
20,00

198 PTUJ 42602 HMS Pesnica, območje Dornava 22,00
199 PTUJ 42621 Namakalni sistem Gajevci 22,00
200 PTUJ 42631 Namakalni sistem Formin - Zamušani 22,00
201 PTUJ 42662 HMS PESNICA - MO 10 - Mostje III 22,00
202 SLOVENJ GRADEC 49012 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad II. 20,00
203 SLOVENJ GRADEC 49032 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže 19,00
204 SLOVENJ GRADEC 49042 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad I. 20,00
205 SLOVENJ GRADEC 49052 Melioracijsko območje Podgorje - Žabja vas 20,00
206 SLOVENJ GRADEC 49062 Melioracijsko območje Stari trg 20,00
207 SLOVENJ GRADEC 49072 Melioracijsko območje Šmartno - Legen 20,00
208 SLOVENSKA BISTRICA 50062 Melioracija ob Ložnici 20,00
209 SLOVENSKA BISTRICA 50092 HMS Polskava - Črete in Stari log 20,00
210 SLOVENSKA BISTRICA 50132 Melioracija Ložnica - Sp. Pečke 20,00
211 SLOVENSKA BISTRICA 50142 HMS Polskava - Zg. Polskava 20,00
212 SLOVENSKA BISTRICA 50162 Melioracijsko območje Čadram - Pobrež 20,00
213 SLOVENSKA BISTRICA 50172 HMS Polskava - Marof 22,00
214 SLOVENSKA BISTRICA 50182 Melioracija Oplotnica - Dobrova 18,00
215 SLOVENSKA BISTRICA 50192 Melioracija ob Ložnici in Bistrici 20,00
216 SLOVENSKA BISTRICA 50202 Melioracija Cigonca 20,00
217 SLOVENSKE KONJICE 51012 Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste 20,00
218 SLOVENSKE KONJICE 51022 Dravinjska dolina - Melioracijsko območje Spodnja Pristava 18,00
219 SLOVENSKE KONJICE 51032 Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje 18,00
220 ŠENTJUR PRI CELJU 52012 Melioracije kompleksa Šentjur - Črnolica - Grobelno 22,00
221 ŠENTJUR PRI CELJU 52022 Melioracije kompleksa IV  Vodruž - Jakob 22,00
222 ŠMARJE PRI JELŠAH 54032 Melioracije Kunšperskega polja 22,00
223 ŠMARJE PRI JELŠAH 54042 Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek - Olimje 22,00
224 ŠMARJE PRI JELŠAH 54072 Melioracija na Imenskem polju 22,00
225 ŠMARJE PRI JELŠAH 54082 Melioracije Pristavškega polja 22,00
226 ŠMARJE PRI JELŠAH 54092 Melioracija polja Sedlarjevo - Buče 22,00
227 ŠMARJE PRI JELŠAH 54122 Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka 26,00
228 TREBNJE 57022 Melioracija Rakovniško polje 18,00
229 TREBNJE 57032 Melioracijsko območje Jeseniščica 20,00
230 TREBNJE 57042 Melioracijsko območje Volčje Njive 22,00
231 VELENJE 59042 Osušitev zemljišč Šentilj (Arnače, Laze, Silova) 24,00
232 VELENJE 59052 Osušitveni kompleks Gorenje 26,00
233 ŽALEC 62012 Melioracije Šmatevž 27,00
234 ŽALEC 62022 Melioracija zemljišč na področju Ložnice 23,00
235 ŽALEC 62042 Melioracije ob Bolski 25,00
236 ŽALEC 62051 Namakalni sistem Latkova vas 33,00
237 ŽALEC 62062 Melioracije na območju Pirešice 23,00
238 ŽALEC 62122 Melioracija Čeplje II 24,00
239 ŽALEC 62152 Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II 23,00
240 ŽALEC 62162 Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas 23,00
241 ŽALEC 62182 Melioracija Trnava 1 in 2 23,00
242 ŽALEC 62192 Melioracija Gotovlje - Arja vas 23,00
243 ŽALEC 62202 Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas 22,00
244 ŽALEC 62212 Osuševalni sistem Arja vas - Drešinja vas 23,00
245 ŽALEC 62222 Melioracije Drago polje 22,00
246 ŽALEC 62282 Osušitev zemljišč v Slatini, Podlogu in Grušovljah 26,00
247 ŽALEC 62312 Melioracija zemljišč Čmakovo 27,00
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1768. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo

Številka: U-I-57/06-28
Datum: 29. 3. 2007

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega 
zbora, in v postopku za preizkus pobud Marije Duhovnik iz 
 Ljubljane in Aleksandra Mraka iz Zgornjih Pirnič na seji 29. mar-
ca 2007

o d l o č i l o :

1. Prvi odstavek 3. člena Zakona o nezdružljivosti opra-
vljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, 
št. 20/06) je v neskladju z Ustavo.

2. V Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo se razveljavijo:

– peti in šesti odstavek 3. člena,
– tretji odstavek 5. člena in tretji odstavek 9. člena, koli-

kor se nanašata na javnost podatkov o premoženjskem sta-
nju funkcionarjev iz pete do desete alineje prvega odstavka 
10. člena v delu, ki se nanaša na obdobje, ki ni povezano z 
opravljanjem javne funkcije,

– tretji odstavek 5. člena, kolikor se nanaša na podatke iz 
kazenske evidence in na podatke o naslovu stalnega in zača-
snega prebivališča iz evidence funkcionarjev ter

– drugi odstavek 21. člena, kolikor se nanaša na arhive in 
evidence s podatki o sodnikih.

3. Četrti in sedmi odstavek 3. člena, prvi in tretji odstavek 
4. člena, tretji odstavek 10. člena, prvi odstavek 13. člena in 
19. člen Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo niso v neskladju z Ustavo.

4. Državni zbor je dolžan neskladje z Ustavo, ugotovljeno 
v 1. točki izreka, odpraviti v roku šestih mesecev od objave te 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Do odprave neustavnosti, ugotovljene v 1. točki izre-
ka, se uporabljajo določbe Zakona o preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 2/04, 97/05 – odločba US) ter podzakonski 
predpisi, sprejeti na njihovi podlagi, razen petega odstavka 
39. člena ter 40. do 43. člena tega zakona.

6. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. do 
39. člena Zakona o preprečevanju korupcije se zavržeta.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelji – skupina poslank in poslancev Držav-

nega zbora predlagajo razveljavitev Zakona o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadalje-
vanju ZNOJF-1), ker ukinja neodvisen organ za preprečevanje 
korupcije, ne da bi ga nadomestil z drugim organom, ki bi 
imel temu primerljivo stopnjo avtonomije ali samostojnosti. 
Menijo, da je celoten zakon v neskladju z načelom delitve 
oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave, ker določa, da 
politično delovno telo Državnega zbora izvaja nadzorne in 
izvršilno-upravne funkcije do organov in funkcionarjev v drugih 
vejah oblasti, v lokalni samoupravi, javnih zavodih in nekaterih 
drugih javnopravnih subjektih ter v poslovnih subjektih. Določbe 
3., 4., 5., in 13. člena ZNOJF-1 naj bi bile v neskladju z načeli 
pravne države iz 2. člena Ustave (določnost, jasnost pravnih 
norm, zaupanje v pravo), določbe 4., 5., 9., 10., 19., in 21. člena 

ZNOJF-1 pa naj bi v nasprotju z 38. členom Ustave posegle v 
pravico do informacijske zasebnosti posameznikov.

2. ZNOJF-1 naj bi del funkcij, ki jih je opravljala Komisija 
po Zakonu o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor), 
ukinil, del pa prenesel na politično nadzorno telo Državnega 
zbora. Taka ureditev naj ne bi jamčila neodvisnega izpolnje-
vanja ustavno in zakonsko določenih funkcij v zvezi z omeje-
vanjem korupcije in v zvezi z nadzorom nad nezdružljivostjo 
funkcij z drugimi funkcijami in dejavnostmi. Načelo pravne 
države iz 2. člena Ustave naj bi vsebovalo pozitivno obveznost 
države zagotavljati funkcionalno in institucionalno okolje za 
omejevanje korupcije na preventivnem, nadzornem in repre-
sivnem področju. V ta namen naj bi imel zakonodajalec sicer 
na voljo več možnih rešitev, vendar naj bi ureditev v ZNOJF-1 
presegla meje njegove svobode.

3. Predlagatelji menijo, da je preventivno delovanje pri 
omejevanju korupcije in pri prepovedi konflikta interesov bi-
stvena dolžnost države in da ne gre le za omejitve v javnem 
interesu, kot to sicer izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-163/05 z dne 27. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 97/05 
in OdlUS XIV, 76). Represivno delovanje države naj bi bilo le 
skrajna možnost ukrepanja. Z ukinitvijo institucionalne mreže 
družbenega nadzora preprečevanja korupcije iz Resolucije Dr-
žavnega zbora o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, 
ki je izvajanje teh nalog povezovala z vsemi vejami oblasti in 
s civilno družbo, naj bi prišlo do zmanjševanja demokratične 
učinkovitosti oblasti kot elementa načela delitve oblasti. Predla-
gatelji se sklicujejo na ustavnosodno presojo, ki naj bi v zvezi 
z ustavno varovano vrednoto posredno priznavala ustavno va-
rovan položaj tudi organu, ki to vrednoto zagotavlja, čeprav ga 
Ustava ne navaja (npr. Javni zavod Radiotelevizija Slovenije), 
ter na ustavnosodno presojo v zvezi z nadzornimi organi, ki v 
interesu celovitega in neodvisnega nadzora ne sodijo v nobeno 
od treh vej oblasti (npr. Agencija za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje, Računsko sodišče). Neodvisni organ naj bi 
zagotavljal tudi učinkovito delovanje države pri uresničevanju 
drugega stavka drugega odstavka 74. člena Ustave, po kate-
rem se gospodarska dejavnost ne sme opravljati v nasprotju 
z javno koristjo.

4. Rešitve ZNOJF-1 naj bi kratile javno zaupanje v celo-
vitost zakonodajne veje oblasti, ker združujejo funkcijo nadzor-
nika in nadzorovanega oziroma dopuščajo, da institucija, ki je 
zakon sprejela, zakon tudi izvršuje. Komisijo Državnega zbora 
po ZNOJF-1 (v nadaljevanju Komisija DZ) sestavljajo samo 
poslanci Državnega zbora, njen mandat pa se veže na man-
datno dobo Državnega zbora. Rešitev, po kateri ima večino v 
tej komisiji opozicija, naj bi kazala le na politični, ne pa na stro-
kovni nadzor. Pri tem naj bi poslanci politično nadzorovali sami 
sebe, hkrati pa tudi druge veje oblasti in neodvisne organe, 
kar naj ne bi bilo sprejemljivo glede na ustavni sistem delitve 
oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave. Komisija DZ naj 
bi v razmerju do drugih državnih organov in organov lokalnih 
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil kot delovno telo zakono-
dajne veje oblasti prevzela izvajanje upravno-izvršilne funkcije 
države, pri čemer so izvzeti le sodniki, za katere naloge po tem 
zakonu opravlja Sodni svet. S tega vidika naj bi bilo v neskladju 
z Ustavo več določb ZNOJF-1, in sicer 3. člen ter določbe III., 
IV. in V. poglavja, ki urejajo nadzor nad premoženjskim stanjem 
funkcionarjev, opredeljujejo naloge Komisije DZ, ter kazenske 
določbe. Taka ureditev naj bi bila tudi v nasprotju s postopkov-
nimi mehanizmi, ki veljajo za odločanje in položaj delovnih teles 
Državnega zbora po Poslovniku Državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02 in nasl. – PoDZ-1), v skladu s katerim delovno telo 
Državnega zbora ni samostojen organ. Navajajo, da v sloven-
skem ustavnopravnem sistemu obstajata dve posebni notranji 
telesi Državnega zbora s pooblastili, ki bi jih lahko šteli med 
izvršilne, in sicer komisija za vodenje parlamentarne preiskave 

USTAVNO SODIŠČE
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in komisija po Zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščeval-
nih in varnostnih služb (Uradni list RS, št. 26/03 – ZPNOVS). 
Poudarjajo, da bi pooblastila Komisije DZ v primerjavi s tema 
komisijama pomenila razširitev preko klasičnih nadzornih po-
oblastil zakonodajne veje oblasti, in sicer tudi na poslovne su-
bjekte in na državne tožilce. Taka pooblastila Komisije DZ naj bi 
kršila temeljni namen načela delitve oblasti, to je preprečevanje 
zlorabe na račun posameznikov. V razmerju do posameznikov 
– javnih funkcionarjev naj bi njena pooblastila po vsebini po-
segala v njihove ustavno varovane pravice. Zato predlagatelji 
menijo, da delovno telo zakonodajne veje oblasti ne bo moglo 
učinkovito in ustavno skladno izvajati nalog oziroma pristojnosti 
po ZNOJF-1. Izpodbijana ureditev naj bi nasprotovala vsem 
elementom načela delitve oblasti, kot izhajajo iz ustavnosodne 
presoje v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-158/94 z dne 9. 3. 
1995 (Uradni list RS, št. 18/95 in OdlUS IV, 20).

5. Več določb izpodbijane ureditve naj bi bilo tudi v na-
sprotju z zahtevo po jasnosti in določnosti pravnih norm kot 
elementom načela pravne države iz 2. člena Ustave. Tako 
naj bi določbe četrtega, petega in šestega odstavka 3. člena 
ZNOJF-1 uvajale sistemsko sporen postopek vložitve upravne-
ga spora na Vrhovno sodišče, kar naj bi bilo tudi v nasprotju s 
157. in 87. členom Ustave. Predlagatelji v tej zvezi opozarjajo, 
da delovno telo Državnega zbora nima subjektivitete državnega 
organa, možnost vložitve upravnega spora s strani treh članov 
Komisije DZ pa naj bi bila zato normativno nedorečena, kar naj 
bi pri sprožanju tega postopka omogočalo arbitrarnost. Tretji 
odstavek 4. člena ZNOJF-1 naj bi glede zaslišanja funkcionarja 
ne vseboval v ta namen določenega postopka. Če bi po naravi 
stvari šlo za kazensko zadevo, naj bi bila neurejenost postop-
ka zaslišanja v nasprotju tudi z ustavnimi kazenskopravnimi 
jamstvi in s 6. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 
– v nadaljevanju EKČP). Besedilo prvega odstavka 4. člena 
ZNOJF-1 naj ne bi omogočalo razumeti bistva norme: ali je to 
v brezplačnosti ali je morda v obveznosti posredovanja vseh 
podatkov, s katerimi organi in nosilci javnih pooblastil razpo-
lagajo in bi utegnili biti pomembni za delo Komisije DZ. Tretji 
odstavek 5. člena ZNOJF-1 naj bi bil nejasen, ker uporablja 
pojem "kazenska evidenca", nanaša pa se na evidenco oseb, 
zoper katere je bil uveden postopek o prekršku po tem zakonu. 
Prvi odstavek 13. člena ZNOJF-1 pa naj bi bil nejasen zato, 
ker v zvezi z delovanjem Komisije DZ uporablja izraz "oceni", 
ta pa bi morala po mnenju predlagateljev sprejeti odločitev v 
ustrezni obliki.

6. Izpodbijana ureditev naj bi omogočala tudi protiustavne 
posege v pravico posameznikov do informacijske zasebnosti 
iz prvega in drugega odstavka 38. člena Ustave. Tako naj bi 
bili v neskladju z Ustavo določba prvega odstavka 4. člena 
ZNOJF-1, ker naj ne bi opredelila vrste podatkov, ki so jih 
drugi organi na njeno zahtevo dolžni posredovati Komisiji DZ; 
drugi odstavek 5. člena ZNOJF-1, ker naj ne bi bilo jasno, kako 
nastanejo evidence in kaj je namen uporabe v njih vsebovanih 
podatkov; tretji odstavek 5. člena ZNOJF-1, ker bi moral namen 
javne objave osebnih podatkov zakon izrecno določiti, ob upo-
števanju strogega testa sorazmernosti; tretji odstavek 9. člena 
ZNOJF-1, ker naj ne bi bilo razumnega razloga za javno ob-
javo davčnih podatkov. Določbi tretjega odstavka 10. člena in 
19. člena ZNOJF-1 naj bi, poleg že navedenih očitkov, zaradi 
nejasnosti postopka ugotavljanja prenašanja premoženja na 
ožje družinske člane oziroma zaradi nejasnega postopka prido-
bivanja podatkov iz uradnih evidenc davčnih in drugih organov 
kršili tudi 87. in 2. člen Ustave.

7. Predlagatelji menijo, da je ustavno sporen tudi sedmi 
odstavek 3. člena ZNOJF-1, po katerem za sodnike naloge po 
ZNOJF-1 opravlja Sodni svet. Določba naj bi bila v nasprotju 
z 2. členom Ustave, ker naj ne bi bilo jasno, ali se nanaša na 
vse naloge, za katere je pristojna Komisija DZ, ali le na tiste iz 
13. do 19. člena ZNOJF-1. Ker 21. člen ZNOJF-1 določa, da 
se vsa sredstva in arhivi Komisije po ZPKor, torej tudi podatki o 
sodnikih, prenesejo na Državni zbor, naj bi se vzpostavilo sta-

nje, ki krši načelo delitve oblasti iz 3. člena Ustave, v posledici 
pa tudi njen 38. člen. Z osebnimi podatki funkcionarjev sodne 
veje oblasti naj bi namreč upravljal organ, ki nima zakonskih 
pooblastil v zvezi z njimi.

8. Državni zbor na navedbe v zahtevi ni odgovoril.
9. Mnenje do navedb v zahtevi je poslala Vlada, ki meni, 

da stališče skupine poslank in poslancev ni utemeljeno. Glede 
očitka o neusklajenosti izpodbijane ureditve z načelom delitve 
oblasti Vlada poudarja, da glede na ustavno teorijo bistvo 
ustavne določbe o delitvi oblasti temelji na njeni temeljni funkciji 
varovanja človekove svobode in dostojanstva v razmerju do 
države, ne pa v organizacijski izvedbi razmerij med oblastmi. 
Vlada navaja, da ZNOJF-1 za ustavno varovano funkcijo ugo-
tavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo predvideva le prenos pristojnosti na drug organ, ne 
pa ukinitev njenega izvrševanja. Preventivne naloge oziroma 
izvajanje strategije preprečevanja korupcije naj bi s ciljem naj-
učinkovitejše koordinacije prevzela Vlada. Določbe ZNOJF-1 
naj bi zagotavljale zakonitost odločanja Komisije DZ in sodno 
varstvo zoper njene odločitve. Podobna ureditev nadzora nad 
nezdružljivostjo opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavno-
stjo, kot jo vpeljuje ZNOJF-1, naj bi v Sloveniji veljala že pred 
uveljavitvijo ZPKor. To funkcijo je po takratni ureditvi opravljal 
organ Državnega zbora, ki je imel podobne pristojnosti kot Ko-
misija DZ. Taka rešitev naj bi bila poznana tudi v primerjalnem 
pravu. Vlada navaja, da med t. i. starimi članicami Evropske 
unije za izvrševanje ustavno varovane funkcije nezdružljivosti 
ni poznan organ, ki bi bil primerljiv s Komisijo po ZPKor. Reši-
tve, po katerih Komisijo DZ vodi in ima v njej večino opozicija, 
ter sankcije in sistem javnosti podatkov o dohodkih in premo-
ženju funkcionarjev naj bi pomenile učinkovit mehanizem za 
strokovno in učinkovito odločanje, sodni nadzor nad njenimi 
odločitvami pa naj bi onemogočal arbitrarno ravnanje. Vlada 
poudarja, da je neutemeljen očitek o političnem odločanju v 
Komisiji DZ, saj naj bi bili njeni člani zavezani k odločanju na 
podlagi zakona. Na ta način naj bi Komisija DZ v celoti enako-
vredno nadomeščala Komisijo po ZPKor. Ustava naj namreč 
ne bi zahtevala prav takega organa, zahtevala pa naj bi ustre-
zno zakonsko ureditev položaja funkcionarjev in nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi. 
Vlada meni, da ZNOJF-1 ustreza tem ustavnim zahtevam.

10. ZNOJF-1 naj bi jasno določal pristojnosti Komisije DZ, 
sestava in način dela pa naj bi omogočala učinkovito in ustavno 
skladno izvajanje njenih nalog. Po mnenju Vlade so omejitve 
poslovanja podjetij, v katerih je javni funkcionar kakorkoli ude-
ležen, z institucijami, kjer opravlja javno funkcijo, strožje opre-
deljene z absolutno prepovedjo poslovanja s temi podjetji; pre-
povedi opravljanja katerekoli dejavnosti v zasebne namene so 
opredeljene širše in splošnejše z uporabo generalne klavzule. 
Z javno objavo podatkov o premoženjskem stanju in dohodkih 
funkcionarjev naj bi ZNOJF-1 prispeval k transparentnosti izvr-
šilne veje oblasti in h krepitvi zaupanja v verodostojnost javnih 
institucij in funkcionarjev. V zvezi z očitki o nesistemski ureditvi 
upravnega spora Vlada navaja, da so nekatere posebne rešitve 
utemeljene v javnem interesu, in meni, da z ustavnega vidika 
niso sporne. Vlada dalje meni, da je Sodni svet glede na svoj 
ustavni položaj in zakonska pooblastila najbolj primeren organ 
za opravljanje nalog po ZNOJF-1 v razmerju do sodnikov. Ker 
naj bi Sodni svet deloval smiselno po določbah ZNOJF-1 in po 
ZUP, druga zakonodaja pa naj bi jasno določala postopek in 
vsebino ugotavljanja nezdružljivosti sodniške funkcije s prido-
bitno dejavnostjo, Vlada meni, da ureditev njegovih pristojnosti 
po ZNOJF-1 ni podnormirana.

11. Tudi glede očitkov o neskladju izpodbijane ureditve 
z 38. členom Ustave Vlada meni, da je obdelovanje in namen 
uporabe osebnih podatkov v ZNOJF-1 jasno določen v pove-
zavi z opravljanjem nalog komisije, Državni zbor pa naj bi bil 
sposoben zagotoviti varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu 
s predpisi. Nastanek z zakonom določenih evidenc osebnih 
podatkov naj bi jasno izhajal iz obveznosti funkcionarjev in 
organov predložiti podatke za namen opravljanja nalog komi-
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sije. Vlada tudi meni, da je način ureditve javnosti evidenc pri-
meren, saj je tako najustrezneje zadoščeno javnemu interesu 
za zagotovitev javnosti in transparentnosti stanja premoženja 
funkcionarjev.

12. Pobudnica, višja sodnica svetnica na Višjem sodišču 
v Ljubljani, in pobudnik, občinski svetnik, ki svojo funkcijo 
opravlja nepoklicno, izpodbijata 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. 
in 39. člen ZPKor, tj. IV. poglavje ZPKor z naslovom Nadzor 
nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. Pobudnica izpodbija 
navedene določbe, kolikor se nanašajo na predložitev podatkov 
o premoženjskem stanju sodnikov. Zatrjuje njihovo neskladje 
z 2., s 15., 27., 34., 35., z 38. in s 155. členom Ustave. Po-
budnik kot občinski svetnik se pridružuje navedbam v njeni 
pobudi, dodatno pa zatrjuje še neskladje ureditve, povezane z 
nepredložitvijo podatkov o premoženjskem stanju, s 23., 25. ter 
157. členom Ustave ter neskladje 39. člena ZPKor z 2. členom 
Ustave in z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

B. – I.
13. Ustavno sodišče je na podlagi 39. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju 
ZUstS) s sklepom št. U-I-57/06 z dne 13. 4. 2006 (Uradni list 
RS, št. 46/06) zadržalo izvrševanje ZNOJF-1 in določilo na-
čin izvršitve tega sklepa, po katerem se do končne odločitve 
Ustavnega sodišča uporabljajo določbe ZPKor. S sklepom 
št. U-I-296/05 z dne 3. 11. 2005 (Uradni list RS, št. 100/05) 
je do končne odločitve zadržalo izvrševanje petega odstavka 
39. člena ZPKor.

14. Ustavno sodišče je zaradi skupnega obravnavanja 
in odločanja združilo zahtevo skupine poslank in poslancev 
Državnega zbora in pobudi, združeni v zadevi št. U-I-257/05.

B. – II.
Nezdružljivost javnih funkcij z drugimi funkcijami in z 

opravljanjem drugih dejavnosti
15. Nezdružljivost funkcij je logična posledica načela de-

litve oblasti in s tem povezane zahteve po organizacijski in 
funkcionalni samostojnosti in neodvisnosti nosilcev treh vej 
oblasti. Pomeni, da ista oseba ne more hkrati opravljati funkcij 
v različnih državnih organih. Nezdružljivost funkcij v širšem 
smislu poleg tega zajema tudi nezdružljivost hkratnega opra-
vljanja javnih funkcij z drugimi, zlasti s pridobitnimi dejavnostmi. 
Namen teh omejitev je onemogočiti morebitno izkoriščanje in 
zlorabo javne funkcije ter položaja funkcionarja.1

16. Ustava za predsednika republike določa nezdružlji-
vost funkcije z drugo javno funkcijo ali s poklicem (105. člen). 
Za ustavne sodnike, sodnike in državne tožilce Ustava določa 
nezdružljivost s funkcijami v drugih državnih organih, v organih 
lokalne samouprave in v organih političnih strank ter z drugimi 
funkcijami in dejavnostmi, za katere to določa zakon (134., 136. 
in 166. člen Ustave). Za poslance Državnega zbora Ustava do-
ločitev nezdružljivosti z drugimi funkcijami in dejavnostmi pre-
pušča zakonu (drugi odstavek 82. člena), za člane Državnega 
sveta pa Ustava določa le nezdružljivost s poslansko funkcijo 
(prvi odstavek 100. člena).

17. Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in nasl. 
– ZPosl) je posebej uredil izjeme, v katerih je poslancem dovo-
ljeno opravljanje pridobitne dejavnosti hkrati z opravljanjem po-
slanske funkcije. Konec leta 1992 je bil namreč uveljavljen tudi 
Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in nasl. – ZNOJF), ki je kot 
splošni predpis uredil omejitve glede opravljanja pridobitne de-
javnosti v zasebne namene za osebe, ki so opravljale predstav-
niške in izvršilne funkcije v državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti, ter uvedel nadzorstvo nad njihovim premoženjskim 
stanjem; za ureditev nezdružljivosti funkcije ustavnih sodnikov, 
sodnikov in državnih tožilcev s pridobitno dejavnostjo je pred-
videl poseben zakon (1. člen ZNOJF). V predlogu za izdajo 

1 F. Grad, Državna ureditev Slovenije, ČZ Uradni list RS, 
Ljubljana 1996, str. 345. 

tega zakona je bilo navedeno, da v pravnem redu ni določb, ki 
bi funkcionarjem prepovedovale ustanavljati zasebna podjetja 
in opravljati pridobitne dejavnosti, zato ni izključena možnost 
zlorabe moči ter okoriščanja s položaji, ki jih javni funkcionarji 
zasedajo, ali možnost zlorabe informacij.2

18. Zakon o Vladi (Uradni list RS, št. 4/93 in nasl. – ZVRS) 
je uredil nezdružljivost med funkcijo člana Vlade in drugimi 
funkcijami ter nezdružljivost z opravljanjem dejavnosti, ki po 
zakonu niso združljive s funkcijo člana Vlade (10. člen). Pre-
poved opravljanja dejavnosti v zasebne namene in prepoved 
sprejemanja daril je bila leta 1994 določena v Zakonu o Ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), 
v Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl. – v 
nadaljevanju ZSS) in v Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 63/94 in nasl. – ZDT). Leta 2002 je novela ZSS do-
ločila sodnikom obveznost poročati o premoženjskem stanju. 
V obrazložitvi predloga te novele je navedeno, da se na pripo-
ročilo Sveta Evrope in horizontalnega projekta PHARE uvaja 
obveznost sodnikov redno poročati o svojem premoženjskem 
stanju kot dodatno zavarovanje in zagotavljanje visoke stopnje 
samokontrole sodstva.3 Tudi nekateri drugi zakoni določajo 
nezdružljivost opravljanja javne funkcije z drugimi funkcijami 
in dejavnostmi (npr. za člane Računskega sodišča, za Varuha 
človekovih pravic).

19. Leta 2004 je bil uveljavljen ZPKor, ki je naloge vseh 
organov glede nadzora nad nezdružljivostjo opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo, nad prepovedjo sprejemanja 
daril v zvezi s funkcijo, nad prepovedjo poslovanja z javnim 
sektorjem in glede poročanja o premoženjskem stanju funkci-
onarjev prenesel na novoustanovljeni državni organ, ki je poleg 
teh imel še naloge preventivnega delovanja proti korupciji. Kot 
korupcijo je ZPKor opredelil vsako kršitev dolžnega ravna-
nja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali 
oseb, ki se s kršitvijo okoristijo zaradi neposredno ali posredno 
obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete 
ali pričakovane koristi zase ali za koga drugega (tretja alineja 
2. člena ZPKor).

20. Obveznosti ureditve protikorupcijskega delovanja 
Ustava izrecno ne določa. Vendar pa iz splošnega načela za-
konitosti delovanja državnih organov in njihovih funkcionarjev 
kot enega izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave izhaja 
tudi zahteva po preprečevanju korupcije. Korupcija namreč 
ogroža vladavino prava in zaupanje ljudi v najpomembnejše dr-
žavne institucije, zmanjšuje politično stabilnost in socialni mir.4 
Represivni ukrepi zoper korupcijo so določeni v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju KZ). 
Tako so korupcijska kazniva dejanja opredeljena npr. v poglavju 
o kaznivih dejanjih zoper volilno pravico in volitve (162. člen 
– kršitev proste odločitve volivcev, 168. člen – sprejemanja 
podkupnine pri volitvah), v poglavju o kaznivih dejanjih zoper 
gospodarstvo (247. člen – nedovoljeno sprejemanje daril in 
248. člen – nedovoljeno dajanje daril) ter v poglavju o kaznivih 
dejanjih zoper uradno dolžnost in javna pooblastila (267. člen – 
jemanje podkupnine, 268. člen – dajanje podkupnine, 269. člen 
– sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, 269.a člen 
– dajanje daril za nezakonito posredovanje).

21. Mednarodnopravne obveznosti Sloveniji zaenkrat ne 
nalagajo posebne organiziranosti za ukrepanje na področju 
preprečevanja korupcije.5 Kot je že bilo rečeno, zahteva po 
preprečevanju nevarnosti korupcije izhaja iz načel pravne drža-
ve. Glede na to ima zakonodajalec pri urejanju preventivnega 
protikorupcijskega delovanja široko polje proste presoje. Pri 

2 Poročevalec Skupščine RS, št. 6/92, str. 3.
3 Poročevalec DZ, št. 15/02, str. 40.
4 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-163/05 z dne  

27. 10. 2005 (Uradni list RS, št. 97/05 in OdlUS XIV, 76).
5 Konvencije Združenih narodov proti korupciji, sprejete na 

58. plenarnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov 
dne 31. 10. 2003, Slovenija še ni ratificirala.
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urejanju tega področja v povezavi z ureditvijo o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi 
pa mora zakonodajalec upoštevati zlasti načelo delitve oblasti 
(drugi odstavek 3. člena Ustave). Temeljni namen nezdružljivo-
sti funkcij je namreč preprečiti koncentracijo oblasti in možnost 
njene zlorabe.

22. Predlagatelji sicer neskladje z Ustavo očitajo ZNOJF-1 
kot celoti, vendar se navedbe, s katerimi utemeljujejo svojo 
zahtevo, po vsebini nanašajo na vprašanja ustavnosti poo-
blastil Komisije DZ tako z vidika subjektov nadzora, naštetih v 
2. členu ZNOJF-1, kot tudi z vidika načina izvajanja nadzora po 
prvem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 3. člena, 
prvem in tretjem odstavku 4. člena, tretjem odstavku 5. člena, 
tretjem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 10. člena, prvem 
odstavku 13. člena, 19. členu in drugem odstavku 21. člena 
ZNOJF-1. Ustavno sodišče je presojo opravilo v tem okviru.

B. – III.
Presoja določb ZNOJF-1 z vidika načela delitve 

 oblasti
23. Predlagatelji izpodbijanemu zakonu očitajo, da njego-

ve rešitve niso v skladu z načelom delitve oblasti iz drugega 
odstavka 3. člena Ustave. Jedro njihovih očitkov je v tem, da 
delovno telo zakonodajne veje oblasti (prvi odstavek 3. člena 
ZNOJF-1), ki ga sestavljajo le poslanci vsakokratne mandatne 
dobe Državnega zbora, odloča kot upravno-izvršilni organ tudi 
o pravicah in obveznostih javnih funkcionarjev v organih drugih 
vej oblasti in v neodvisnih organih, določenih z Ustavo. Glede na 
2. člen ZNOJF-1 se namreč nadzor nezdružljivosti, kot ga določa 
ta zakon, nanaša na javne funkcionarje vseh teh organov.

24. ZNOJF-1 je ukinil samostojni državni organ Komisijo 
za preprečevanje korupcije. Naloge nadzora nad nezdružlji-
vostjo in naloge v zvezi s poročanjem javnih funkcionarjev o 
njihovem premoženjskem stanju je prenesel na Komisijo DZ, 
za sodnike pa na Sodni svet. Po prvem odstavku 3. člena 
ZNOJF-1 Komisijo DZ imenuje Državni zbor izmed poslancev. 
Sestavljajo jo predsednik, podpredsednik in pet članov, pri 
čemer mesto predsednika in treh članov pripada poslancem 
opozicije.

25. Komisijo DZ torej sestavljajo izključno poslanci, zato 
je Državni zbor pridobil nove pristojnosti v razmerju do vseh 
drugih organov, v katerih javni funkcionarji, ki jih nadzoruje, 
opravljajo svojo funkcijo. Državni zbor pa je organ ene, tj. za-
konodajne veje oblasti.

26. Načelo delitve oblasti določa Ustava ob načelu ljudske 
suverenosti.6 To načelo je uveljavljeno zato, da bi preprečevalo 
zlorabo oblasti, ki gre vselej na račun ljudstva oziroma na ra-
čun pravic posameznika. Zato ima načelo delitve oblasti dva 
pomembna elementa, to je ločitev posameznih funkcij oblasti 
in obstoj zavor in ravnovesij med njimi. Prvi element zahteva, 
da so zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti ločene druga 
od druge, kar tudi pomeni, da so organi oziroma nosilci teh po-
sameznih vej oblasti ločeni oziroma da niso isti. Drugi element 
zahteva, da mora med posameznimi vejami oblasti obstajati 
sistem zavor in ravnovesij, s katerim vsaka od njih vpliva na 
drugo in jo omejuje, na drugi strani pa morajo do določene 
mere med seboj sodelovati, saj si sicer ni mogoče predstavljati 
delovanja sistema državne oblasti kot celote (tako Ustavno so-
dišče v odločbi št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994, Uradni list RS, 
št. 48/94 in OdlUS III, 89). Pri tem morajo biti med posameznimi 
vejami oblasti vzpostavljena taka razmerja, da nobena ne more 
dobiti prevlade in monopola nad drugimi (glej 14. točko odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-158/94). Za presojanje skladnosti 
izpodbijane ureditve s tem ustavnim načelom je torej bistveno 
ugotoviti, ali presojana ureditev zadosti zahtevam ustavnega 
načela delitve oblasti.

27. Namen prepovedi in omejitev, ki se kažejo kot nezdru-
žljivost pri opravljanju javne funkcije (v nadaljevanju nezdru-

6 Glej tudi L. Pitamic, Država, Cankarjeva založba, Ljubljana 
1996, str. 98 do 104.

žljivost), ter nadzor nad njihovim spoštovanjem je v zagotovitvi 
učinkovitega in neodvisnega izvrševanja javne funkcije in v 
zagotovitvi ustavno določenega položaja oziroma funkcije po-
sameznega organa. Gre za krepitev zaupanja v institucije in v 
pravni red. Vendar mora biti pristojnost organa za odločanje o 
konkretni nezdružljivosti oziroma o nadzoru opravljanja javne 
funkcije opredeljena tako, da preprečuje možnost njegovega 
neposrednega vplivanja na sprejemanje odločitev iz pristojnosti 
drugega, ustavno določenega organa. Tako nekatere pravne 
ureditve temeljijo na samokontroli organov posameznih vej 
oblasti.7

28. Glede na to bi Komisija DZ, sestavljena samo iz po-
slancev, lahko nadzirala omejitve in prepovedi pri opravljanju 
javne funkcije poslancev in funkcionarjev v službah Državnega 
zbora, poleg teh pa le funkcionarjev tistih organov in organiza-
cij, katerih funkcionarji so, kljub svoji samostojnosti, odgovorni 
Državnemu zboru. Zato Ustavno sodišče nima ustavnopravnih 
pomislekov k ureditvi, na podlagi katere Komisija DZ nadzira 
funkcionarje Vlade oziroma ministrstev. Vlada in posamezni 
ministri so v okviru svojih pristojnosti sicer samostojni, vendar 
so odgovorni Državnemu zboru (110. do 119. člen Ustave). Dr-
žavni zbor ima torej že po Ustavi poseben nadzorstveni položaj 
v razmerju do izvršilne veje oblasti.

29. Glede na 103. in 107. člen Ustave Predsednik re-
publike sicer sodi v izvršilno vejo oblasti, vendar ima po teh 
določbah v razmerju do Državnega zbora ustavno določen 
neodvisen položaj.

30. V širši okvir uprave kot dela izvršilne oblasti sodijo 
tudi javni zavodi, javne agencije, javni skladi in javna podjetja.8 
V Ustavi niso neposredno opredeljeni. Prav tako Ustava niti 
v posrednem smislu ne ureja položaja gospodarskih družb v 
večinski lasti Republike Slovenije ali družb v lasti teh družb, 
niti položaja zbornic.9 Vendar po oceni Ustavnega sodišča 

7 V Nemčiji nadzor nad nezdružljivostjo opravljanja pridobitne 
dejavnosti ter nad prejetimi darili za poslance opravlja predsednik 
Bundestaga, za ministre  Vlada, razen glede prepovedi članstva v 
nadzornem svetu ali upravnem svetu družb ali drugih pridobitnih 
organizacij, kjer izjeme za ministre dovoljuje Bundestag. Poslanci 
morajo predsedniku Bundestaga prijaviti tudi zneske, ki jih prejme-
jo na podlagi prijavljenih dejavnosti, če presegajo 1000 evrov na 
mesec ali 10.000 evrov na leto. 

V  Franciji člani Narodne skupščine in Senata vložijo svoje 
izjave glede opravljanja pridobitnih dejavnosti pri Biroju svojega 
parlamentarnega doma, ki ugotovi, ali so te združljive s funkcijo 
poslanca oziroma senatorja, glede ministrov pa  o vprašanjih ne-
združljivosti opravljanja pridobitne dejavnosti in sprejemanja daril 
odloča predsednik Vlade. Funkcionarji na državni in regionalni ravni 
ter funkcionarji večjih občin kakor tudi vodilno osebje v državnih 
podjetjih in ustanovah ter v mešanih podjetjih z letnim prometom 
nad 1 milijon evrov morajo prijaviti premoženjsko stanje Komisiji 
za finančno transparentnost v političnem življenju, ki je neodvisen 
organ. Za sodnike in tožilce so ta pravila urejena posebej in se 
izvajajo v okviru sodstva (predstojniki sodišč, Visoki svet za ma-
gistraturo).

V ZDA vsak Kongresni dom sam določi etične standarde za 
svoje člane, ki poročajo v ta namen ustanovljenima komisijama 
v obeh domovih. Za izvršno oblast te standarde določa Zakon o 
vladni etiki (Ethics in Government Act), kjer nadzor izvaja Urad 
za vladno etiko. Za sodnike, sodne uslužbence in tožilce veljajo 
posebni etični kodeksi, poročajo pa Sodni konferenci, kjer deluje 
posebni Odbor za finančna razkritja.

8 Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. 
– ZDU-1) v 13. členu ureja zagotavljanje javnih služb. Te zagotavlja 
uprava v skladu z zakonom; opravljanje javnih služb se zagotavlja v 
javnih zavodih in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih 
oblikah, ki jih določi zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.

9 Tudi po ZPKor se nadzira direktorja Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in njuna namestnika ter direktorje in člane 
kolektivnih poslovodnih organov javnih zavodov, javnih podjetij, 
javnih skladov ter javnih agencij ter gospodarskih družb v večinski 
lasti države ali lokalne skupnosti (ne pa tudi družb v lasti teh družb 
in predsednikov zbornic z obveznim članstvom).
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nadzor Državnega zbora nad temi osebami sodi v okvir njego-
ve nadzorne funkcije. Poleg nadzora nad delom Vlade (110., 
116., 117., 118. in 119. člen Ustave) Državni zbor namreč 
opravlja tudi širši družbeni nadzor, ki se med drugim kaže tudi 
v parlamentarni preiskavi.10 Meje nadzorne pristojnosti Držav-
nega zbora pa ne morejo seči tako daleč, da bi pri tem šlo za 
prevzemanje pristojnosti izvršilne veje oblasti na posameznem 
področju. Ker gre v primeru nadzora Državnega zbora nad 
direktorji in člani kolektivnih poslovodnih organov le za nadzor 
nad nezdružljivostjo za te osebe, pristojnosti izvršilne veje 
oblasti v zvezi s temi organi in njihovim delovanjem ostajajo 
nedotaknjene. Zato po oceni Ustavnega sodišča izpodbijana 
ureditev z vidika teh oseb ni v neskladju z Ustavo.

31. Vendar pa Komisija DZ nadzira tudi funkcionarje dr-
žavnih organov, ki jim Ustava zagotavlja samostojen in neodvi-
sen položaj, Državni zbor pa v razmerju do njih nima nobenih, 
iz Ustave neposredno ali posredno izhajajočih pristojnosti ozi-
roma pooblastil, prav tako pa ti organi tudi niso za svoje delo 
odgovorni Državnemu zboru. Z vidika načela delitve oblasti so 
pomembni predvsem zaradi tega, ker imajo pomembno vlogo 
pri delovanju sistema zavor in ravnovesij med posameznimi 
vejami oblasti. Ustavno sodišče je v dosedanji ustavnosodni 
presoji že opozorilo, da v sodobnih ustavnih sistemih obstajajo 
organi in organizacije, ki jih po njihovih organizacijskih značil-
nostih ne moremo uvrstiti v eno od treh vej oblasti; ti organi 
in organizacije imajo v ustreznih ustavnih sistemih nesporno 
veliko mero samostojnosti v razmerju do katerekoli klasične 
veje oblasti (tako v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-158/94, 
obrazložitev, točka 21 in 22). Zaradi svojih ustavnih funkcij pa 
imajo pomemben vpliv na delovanje sistema zavor in ravnove-
sij. Zato jih je treba upoštevati pri presoji izpodbijane ureditve 
z vidika načela delitve oblasti. Takšna organa sta zlasti Varuh 
človekovih pravic in Računsko sodišče.

32. Državni svet je glede na 96. in 97. člen Ustave samo-
stojen organ, v razmerju do Državnega zbora pa ima pristoj-
nosti, ki so pomemben del sistema zavor in ravnovesij v okviru 
delitve oblasti. Zato bi nadzor Komisije DZ, ki bi jo sestavljali 
samo poslanci, nad člani Državnega sveta ogrozil neodvisno 
izvrševanje njegovih ustavnih funkcij, kot je npr. zahteva po po-
novnem odločanju Državnega zbora pred razglasitvijo zakona 
in zahteva za razpis zakonodajnega referenduma. Pri presoji 
skladnosti izpodbijane ureditve z načelom delitve oblasti je tre-
ba upoštevati, da sistem zavor in ravnovesij ustrezno obvladuje 
tudi posamezno vejo oblasti. Sicer bi se posamezne veje vedle 
samozadostno, to pa bi vplivalo tudi na razmerja do drugih vej 
oblasti.11 Da se je takšnega položaja Državnega sveta in njego-
vih članov zavedal tudi ustavodajalec, izhaja tudi iz 100. člena 
Ustave, po katerem člani Državnega sveta uživajo enako imu-
niteto kot poslanci, o njej pa odloča Državni svet sam.

33. Zaradi ustavno določenih pristojnosti Ustavnega so-
dišča mora biti ustavnim sodnikom zagotovljen položaj ne-
odvisnosti v razmerju do organov vseh treh vej oblasti ter 
do drugih organov z oblastnimi pooblastili. Varuhu človekovih 
pravic je Ustava zaupala varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne 
samouprave in nosilcev javnih pooblastil (159. člen Ustave). 
Zato je njegov neodvisen položaj v razmerju do organov, ka-
terih delovanje s tega vidika nadzira, predpogoj za učinkovito 
opravljanje njegove ustavne funkcije. Državni tožilec sodi med 
organe s tako specifičnimi funkcijami, da jih ni mogoče uvrstiti v 
nobeno od treh vej oblasti (135. člen Ustave). Glede na njegove 
pristojnosti državnega tožilca ni mogoče podrediti drugim vejam 
oblasti. Funkcijo pregona mora izvajati neodvisno, zato je treba 
preprečiti, da bi odločal v skladu z željami drugih vej oblasti, 
zlasti izvršilne (tako v odločbi št. U-I-60/06 z dne 7. 12. 2006, 
Uradni list RS, št. 1/07, točka 111 obrazložitve). Tudi Računsko 

10 F. Grad, Državna ureditev Slovenije, str. 96.
11 M. Pavčnik, Sodstvo, delitev oblasti in Ustava, Podjetje in 

delo, 6–7/XXXII, Dnevi slovenskih pravnikov, 12.–14. oktober 2006, 
Portorož, str. 1514.

sodišče kot najvišji organ kontrole celotne javne porabe ima 
po 150. členu Ustave neodvisen položaj, ki ga je treba zaradi 
njegovih pristojnosti pri nadzoru javne porabe vseh vej oblasti 
razlagati zelo strogo.

34. Lokalni samoupravi je po Ustavi dodeljena avtono-
mnost urejanja lokalnih zadev (prvi odstavek 140. člena Usta-
ve). Ustavnopravna teorija govori v zvezi s tem o vertikalni 
delitvi oblasti. To pomeni, da je lokalnim skupnostim že Ustava 
določila pristojnost urejanja javnih zadev lokalnega značaja 
in jo v tem delu pooblastila za izvrševanje oblasti. Ustava na-
mreč državne organe pooblašča le za nadzor nad zakonitostjo 
dela organov lokalnih skupnosti (144. člen Ustave). Ustavno 
razmerje med državo in lokalno samoupravo zato terja, da 
država v avtonomnost lokalne skupnosti ne posega oziroma 
je ne ogroža.

35. Glede na to, da prvi odstavek 3. člena ZNOJF-1 do-
loča, da gre za Komisijo Državnega zbora, sestavljeno zgolj iz 
poslancev, gre, kot rečeno, dejansko za nadzorni organ ene 
veje oblasti. To pomeni koncentracijo pristojnosti nadzora nad 
javnimi funkcijami pri Državnem zboru, tj. nadzora nad javnimi 
funkcijami v vseh vejah oblasti, razen v sodni, in nad javnimi 
funkcijami pri vseh drugih ustavno opredeljenih organih. Z 
izpodbijano ureditvijo je dano takó obsežno pooblastilo eni veji 
oblasti, da ogroža ustavno zahtevo po ravnotežju med vejami 
oblasti, kot je opredeljena v prejšnjih točkah obrazložitve. Zato 
je prvi odstavek 3. člena ZNOJF-1 v neskladju z načelom deli-
tve oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave.

36. Iz obrazložitve ustavnopravnih razmerij med državni-
mi organi torej izhaja, da izpodbijana ureditev vsaj za nekatere 
funkcionarje teh organov ni v neskladju z Ustavo. Ustavno 
skladno ureditev nadzora nad nezdružljivostmi je sicer mogoče 
doseči na več načinov, vendar mora zakonodajalec v primeru 
določitve enega organa za nadzor nad funkcionarji vseh teh 
organov zagotoviti njegov samostojen in neodvisen položaj. 
Upoštevaje navedeno Ustavno sodišče določbe prvega odstav-
ka 3. člena ni razveljavilo, temveč je ugotovilo, da je v neskladju 
z Ustavo (1. točka izreka), ter Državnemu zboru naložilo, naj 
ugotovljeno neskladnost odpravi v roku šestih mesecev (4. 
točka izreka).

B. – IV.
Presoja določb ZNOJF-1 o sodnem varstvu
37. ZNOJF-1 v določbah četrtega do šestega odstavka 

3. člena ureja sodno varstvo zoper odločitve Komisije. Dovolju-
je upravni spor pred Vrhovnim sodiščem, ki ga lahko sproži tudi 
skupina članov Komisije DZ (najmanj trije), čeprav se odločitev 
ne nanaša na njihove pravice ali obveznosti, ter upravni spor v 
primeru, ko najmanj trije poslanci menijo, da Komisija ni spre-
jela odločitve, ki bi jo po zakonu morala sprejeti.

38. Ustava v prvem odstavku 157. člena predvideva 
upravnosodno kontrolo zakonitosti dokončnih posamičnih ak-
tov, s katerimi državni ali drugi organi ali nosilci javnih poo-
blastil odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
posameznikov ali pravnih oseb. Ta določba opredeljuje ne le 
podvrženost uprave in celotnega javnega sektorja neodvisni 
sodni kontroli, ampak tudi razmerje posameznika do izvršilne 
oblasti in njegovo varstvo pred izvršilno oblastjo, ker se stranka 
in organ odločanja pojavljata kot enakovredni stranki. Gre za 
spor med upravo (ali drugim organom ali nosilcem javnih poo-
blastil), ki je izdala dokončni posamični akt, in stranko, ki meni, 
da ta akt ni zakonit.12 Ustava torej določa subjektivni koncept 
upravnega spora,13 vendar podrobnejše določbe postopka v 
upravnem sporu ureja zakon na podlagi pooblastila iz drugega 
odstavka 15. člena Ustave.

39. Določbe ZNOJF-1, po katerih bi lahko upravni spor 
sprožale osebe, na katere se odločitve Komisije ne nanašajo 

12 T. Jerovšek v L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 1054–1055.

13 Poročevalec DZ, št. 60/06, str. 4.
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in ki niso organ ali pooblaščena oseba za zastopanje javnega 
interesa, opredeljujejo posebne vrste sodnega varstva v po-
stopku upravnega spora, kjer je poudarjen objektivni koncept, 
torej varstvo objektivne zakonitosti. Vsebinsko gledano gre 
torej za širše varstvo v upravnem sporu, kot ga opredeljuje prvi 
odstavek 157. člena Ustave, in širše, kot ga predvideva zdaj 
veljavni Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 
– v nadaljevanju ZUS-1),14 vendar to dejstvo samo po sebi ne 
pomeni, da je izpodbijana ureditev v neskladju s to ustavno 
določbo.

40. Očitno je namen te ureditve, da lahko trije poslanci 
(člani Komisije DZ) sprožijo upravni spor za varovanje manjšin-
skega mnenja v procesu odločanja Komisije DZ kot kolegijske-
ga organa. Posebni razlogi za dovoljenost pravnega sredstva 
po petem odstavku 3. člena ZNOJF-1 niso določeni. Najmanj 
trije člani komisije lahko sprožijo upravni spor tudi v primeru 
"molka Komisije DZ". Oseba, na katero se odločitev nanaša, 
ima v vsakem primeru zagotovljeno sodno varstvo proti odlo-
čitvi Komisije DZ. V neskladju z načeli pravne države (2. člen 
Ustave) pa je ob upoštevanju pravic in obveznosti posameznika 
v njegovo škodo dopustiti sodno varovanje mnenja tistih članov 
Komisije DZ, ki se ne strinjajo z večino. Omogočanje pravnega 
sredstva, ki ga je dopustno vložiti brez pravno določenih razlo-
gov, namreč postavlja posameznika v pravno negotov položaj. 
Poleg tega so različna mnenja poslancev – članov Komisije 
DZ lahko izraz zgolj različnih političnih interesov. V takem 
primeru izpodbijana ureditev pomeni dajanje sodnega varstva 
takim interesom ne glede na pravice posameznika. Prevalitev 
odločanja o vprašanjih, za katera je pristojna komisija kot organ 
DZ, na sodišča, pa pomeni tudi neupoštevanje načela delitve 
oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave). Zato je Ustavno so-
dišče določbi petega in šestega odstavka 3. člena ZNOJF-1 
razveljavilo (prva alineja 2. točke izreka).

41. Predlagatelji izpodbijajo tudi četrti odstavek 3. člena 
ZNOJF-1, ki določa upravni spor pred Vrhovnim sodiščem kot 
pravno sredstvo zoper odločitve Komisije. Njihovi očitki v zvezi 
s to določbo niso posebej obrazloženi, povezani so s splošnim 
očitkom nesistemske ureditve upravnega spora pred Vrhovnim 
sodiščem.

42. Na podlagi ustavnega pooblastila (126. člen Ustave) 
ureditev in pristojnosti sodišč določa zakon in v tem okviru tudi 
organizacijo in pristojnosti sodišč za upravnosodno varstvo. Po 
Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v 
nadaljevanju ZUS), ki je veljal v času uveljavitve ZNOJF-1, je 
bila stvarna pristojnost na prvi stopnji praviloma določena za 
Upravno sodišče, dopuščena pa je bila tudi izjema, ki jo je moral 
določiti zakon (9. člen ZUS). Pristojnost Vrhovnega sodišča kot 
sodišča prve stopnje v upravnem sporu je bila torej dopustna. 
Novi ZUS-1 pristojnost prve stopnje opredeljuje na enak način 
(11. člen ZUS-1). Glede na to so v tem delu očitki predlagateljev 
neutemeljeni. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da izpodbijana 
določba ni v neskladju z Ustavo (3. točka izreka).

B. – V.
Presoja določb ZNOJF-1 z vidika določnosti postopka
43. Določba 4. člena ZNOJF-1 se nanaša na pridobiva-

nje podatkov in dokumentov za delo Komisije DZ. Državni in 
drugi organi ter nosilci javnih pooblastil morajo Komisiji DZ 
brezplačno predložiti vse podatke in dokumente, ki jih potre-
buje za opravljanje svojih nalog. Kot vir pridobivanja podatkov 
tretji odstavek 4. člena ZNOJF-1 predvideva tudi zaslišanje 
funkcionarja, ki se je na zahtevo Komisije DZ dolžan udeležiti 
seje in na njej dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja o 
zadevah iz njene pristojnosti. Glede udeležbe na seji, vročanja 
in izločitve veljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek 
(četrti odstavek 4. člena ZNOJF-1).

44. Predlagatelji očitajo tej ureditvi nejasnost in nedoreče-
nost postopka pridobivanja podatkov in dokumentov, zato naj 
bi bila v neskladju z 2. členom Ustave; postopek, ki velja za 

14 Prav tam, str. 10.

zaslišanje funkcionarja pred Komisijo DZ, pa naj sploh ne bi bil 
določen, kar naj bi bilo v neskladju tudi s 87. členom Ustave. 
Kolikor bi pri tem zaslišanju šlo za kazensko naravo zadeve, pa 
naj bi bila določba tudi v neskladju z ustavnimi kazenskoprav-
nimi jamstvi in s 6. členom EKČP.

45. Nadzor nad nezdružljivostjo opravljanja javne funk-
cije s pridobitno dejavnostjo se izvaja po postopku, ki ga 
določa ZNOJF-1. Ta se le v posameznih vprašanjih sklicuje na 
uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP), vendar ne predvideva njegove 
subsidiarne uporabe. Zato gre za poseben postopek v smislu 
4. člena ZUP.15

46. Tretji odstavek 4. člena ZNOJF-1 nalaga funkcionarju 
(in drugim osebam, na katere se nanaša postopek nadzora 
po ZNOJF-1) dolžnost udeležbe in dolžnost pojasnjevanja ter 
odgovarjanja na vprašanja pred Komisijo DZ. Seje Komisije DZ 
se mora udeležiti, sicer je glede na določbo četrtega odstavka 
istega člena lahko priveden, lahko pa je tudi denarno kaznovan 
ali trpi stroške, ki jih je z izostankom povzročil, vse seveda pod 
pogojem, da je bil pravilno povabljen in opozorjen na posledice 
neudeležbe. Glede pojasnil in odgovorov funkcionarja Zakon 
določa le omejitev po predmetu, to je, da gre za odgovore na 
vprašanja o zadevah iz pristojnosti Komisije DZ, vsebinskih 
zahtev v zvezi z njimi pa ne določa. Očitno je, da pojasnila in 
odgovori lahko služijo samo Komisiji DZ za opravljanje njenih 
nalog, določenih z ZNOJF-1. To pomeni, da ta pojasnila in 
odgovori, pa tudi drugo gradivo, ki bi ga Komisija DZ zbrala pri 
opravljanju svojih nalog, ne more biti dokazno gradivo, ki bi se 
morebiti uporabilo v postopkih po drugih zakonih. Še zlasti se 
tega gradiva ne sme uporabiti kot podlago za odločanje v kazen-
skem postopku, kjer morajo biti posamezniku pri obravnavanju 
morebitnega kaznivega dejanja ves čas zagotovljena ustavno-
pravna jamstva, vključno s privilegijem zoper samoobtožbo, in 
tudi ne v postopku o prekršku po ZNOJF-1 glede na smiselno 
uporabo določb zakona o kazenskem postopku (67. člen Zakona 
o prekrških, Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – ZP-1).

47. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami določb ZNOJF-1 je 
Komisija DZ pristojna sprejeti ukrepe in sprožiti postopke, ki 
lahko pomenijo posebne vrste sankcije (npr. začasno znižanje 
plače, obvestila pristojnim organom, vložitev obdolžilnega pre-
dloga pred sodiščem za prekrške prve stopnje). Vendar glede 
na svojo naravo in posledice to niso sankcije kaznovalnega 
prava,16 kakor tudi omejitve in prepovedi po ZNOJF-1 ter nad-
zor nad njimi niso kazenskopravne norme.17

48. Predlagatelji tej ureditvi oporekajo skladnost z 2. in s 
87. členom Ustave, ker naj bi bil postopek "zaslišanja" funkci-
onarja v ZNOJF-1 nedorečen. Namen 87. člena Ustave je, da 
Državni zbor zagotovi, da pravne norme, ki na originaren način 
urejajo pravice in obveznosti pravnih subjektov, nastajajo v obliki 
zakonov.18 Eno od načel pravne države zahteva tudi, da morajo 
biti v zakonu jasno in nedvoumno vnaprej določene pristojnosti 
državnih organov in s tem razvidna njihova pooblastila za ravna-
nje (postopanje) pri odločanju o pravicah in obveznostih pravnih 

15 4. člen ZUP se glasi: "Upravni postopek se smiselno upo-
rablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne 
zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso urejena s 
posebnim postopkom."

16 Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, kdaj ureditev ka-
znovanja po drugih zakonih očitno dosega takšno stopnjo, ki bi 
utemeljila sklep, da gre za odločanje o kazenski obtožbi in bi zato 
morala biti zagotovljena vsa procesna in materialna jamstva v 
kazenskem postopku in glede kaznivih dejanj (glej odločbo Ustav-
nega sodišča št. U-I-145/03 z dne 23. 6. 2005, Uradni list RS, 
št. 69/05 in OdlUS XIV, 62).

17 Podobno stališče je Ustavno sodišče zavzelo glede ukre-
pov nadzora po predpisih o trgu vrednostnih papirjev (odločba 
št. U-I-220/03 z dne 13. 10 2004, Uradni list RS, št. 123/04 in 11/04 
– popr. ter OdlUS XIII, 61).

18 Tako v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-40/96 z dne 3. 4. 
1997, Uradni list RS, št. 24/97 in OdlUS VI, 46, v zvezi  z ureditvijo 
proračunskih aktov po Poslovniku Državnega zbora.
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subjektov.19 Glede na očitke predlagateljev se torej zastavlja vpra-
šanje, ali bi moralo biti "zaslišanje" funkcionarja tudi v posebnem 
postopku po ZNOJF-1 podrobneje in natančneje urejeno.

49. Od vrste zadeve, ki je predmet postopka, je odvisno, 
kako obširno je, in če sploh je, urejeno zaslišanje stranke.20 Po-
stopek po ZNOJF-1 je poseben postopek, ki ni kazenskopravne 
narave. Predmet postopka po ZNOJF-1 je nadzor nad nezdružlji-
vostjo. Temu je prilagojen tudi postopek ugotavljanja dejstev, ki 
so lahko podlaga le za odločanje po ZNOJF-1. Ob upoštevanju 
takšne vsebine predmeta postopka je pomembno le, ali je polo-
žaj subjekta nadzora urejen tako, da ta pozna svoj pravni položaj 
in da lahko brani svoje pravice in koristi v tem postopku.

50. Dolžnost dajanja pojasnil in odgovorov na vprašanja 
Komisije DZ pomeni obveznost osebnega sodelovanja na seji 
Komisije DZ. Funkcionar odgovarja po lastni presoji, rezultate 
takega "zaslišanja" pa Komisija DZ prav tako upošteva po lastni 
presoji. Ker Zakon ne predpisuje obveznosti funkcionarja glede 
vsebine odgovorov in pojasnil, v zvezi s tem tudi ni treba določiti 
posebnih pravic. Pojasnila in odgovori na seji Komisije DZ niso 
edina možna aktivna oblika udeležbe funkcionarja v postopku. 
Funkcionarju oziroma drugim osebam kot subjektu nadzora je 
pred Komisijo DZ zagotovljeno, da se lahko izjavijo o dejstvih, 
ki so pomembna za sprejem odločitve, ki se nanaša nanje 
(18. člen ZNOJF-1). Ker te osebe v postopku pred Komisijo 
DZ kljub temu, da postopek "zaslišanja" ni podrobneje določen, 
lahko branijo svoje pravice in koristi, povezane s predmetom 
postopka, njihov položaj v tem postopku ni negotov. Odsotnost 
podrobnejše ureditve postopka "zaslišanja" zato ne pomeni 
neskladnosti z načelom pravne varnosti iz 2. člena Ustave 
in neskladja s 87. členom Ustave. Glede na to tretji odstavek 
4. člena ZNOJF-1 ni v neskladju z Ustavo (3. točka izreka).

51. Predlagatelji očitajo nejasnost tudi prvemu odstavku 
4. člena ZNOJF-1, ki za organe v javnem sektorju določa 
splošno obveznost posredovanja podatkov na zahtevo Komi-
sije DZ. Vendar ta določba jasno določa obveznosti subjektov 
javnega sektorja in meje pooblastil Komisije DZ. Ker zagotavlja 
dostop do vseh tistih podatkov, ki jih Komisija DZ opredeli kot 
potrebne za opravljanje svojih nalog, kot jih določa ZNOJF-1, je 
jasen tudi njen namen. To pomeni, da izpodbijana določba ni v 
neskladju z 2. in s 87. členom Ustave (3. točka izreka).

52. Predlagatelji izpodbijajo tudi 19. člen ZNOJF-1, ki 
določa, da so davčni organi ter drugi organi, ki vodijo ura-
dne evidence, na zahtevo Komisije DZ dolžni dati podatke iz 
uradnih evidenc, ki se nanašajo na premoženje ali dohodke 
funkcionarja. Izpodbijana določba je jasna in je v razmerju do 
prvega odstavka 4. člena ZNOJF-1 specialne narave. Glede na 
to tudi zanjo veljajo ugotovitve iz prejšnje točke. Predlagatelji 
tej določbi očitajo še neskladje z 38. členom Ustave, vendar za 
to ne navajajo posebnih razlogov. Meja pooblastil za dostop do 
podatkov iz uradnih evidenc in namen uporabe tako zbranih po-
datkov sta določena z nalogami Komisije DZ. Ker so obveznosti 
jasno določene, namen uporabe tako pridobljenih podatkov pa 
je v zakonu določen, izpodbijana določba ni v neskladju z 2., s 
87. in z 38. členom Ustave (3. točka izreka).

53. Predlagatelji očitajo nejasnost tudi tretjemu odstavku 
10. člena ZNOJF-1, ki določa obveznost predložitve zahteva-
nih podatkov o premoženjskem stanju tudi za funkcionarjeve 
družinske člane. Ta obveznost funkcionarja nastopi, če je ob 
primerjavi predloženih podatkov z dejanskim stanjem mogoče 

19 Tako v odločbi št. U-I-376/96 z dne 16. 4. 1998, Uradni list 
RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 70, točka 9 obrazložitve.

20 ZUP v 188. členu glede izjave stranke kot dokaznega 
sredstva določa pravila zlasti glede upoštevanja verodostojnosti 
izjave stranke in glede opozorila v zvezi s posledicami krive izjave; 
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. 
–  ZPP) v 257. do 263. členu ureja zaslišanje strank kot dokazno 
sredstvo zlasti glede prepovedi privedbe in prepovedi prisilitve k 
izpovedbi; Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 
in nasl. – ZKP) pa ima v 227. do 233. členu glede na naravo zadev 
zaslišanje obdolženca tako z vidika pravic zaslišanega kot z vidika 
samega poteka zaslišanja zelo podrobno urejeno.

utemeljeno sklepati, da ta z namenom izogibanja nadzoru na-
nje prenaša premoženje oziroma dohodke. Za nejasnost naj bi 
šlo, ker izpodbijana določba ne določa, po kakšnem postopku 
in na podlagi katerih dokazov pride do utemeljenega sklepanja, 
da se premoženje ali dohodki prenašajo na družinske člane.

54. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je pravna norma 
nejasna le tedaj, kadar se z ustaljenimi metodami razlage ne 
da ugotoviti njene vsebine. Predlagatelji s svojimi navedbami 
niso izkazali, da bi šlo za tak primer. Posamezne zakonske 
določbe je treba razlagati tudi v okviru zakona kot celote. Gle-
de na to, da gre po ZNOJF-1 za poseben postopek nadzora 
nad nezdružljivostjo, dokazni postopek ni posebej predpisan, 
ampak Komisija DZ zbira dokaze na podlagi svojih pooblastil v 
ZNOJF-1. Po izpodbijani ureditvi je temeljna metoda za obliko-
vanje utemeljenega sklepa primerjava podatkov o premoženj-
skem stanju, ki jih je funkcionar predložil, z dejanskim stanjem, 
torej s podatki, ki jih o tem premoženju Komisija DZ pridobi iz 
drugih virov. Komisija DZ lahko pridobiva podatke od vseh su-
bjektov javnega sektorja na podlagi prvega odstavka 4. člena, 
od davčnih organov ter drugih organov, ki vodijo uradne evi-
dence, pa na podlagi 19. člena ZNOJF-1. Komisija DZ lahko 
zahteva tudi pojasnila in odgovore funkcionarja. Za ocenjevanje 
podatkov ima Komisija pooblastilo na podlagi svojih pristojno-
sti nadziranja. Seveda mora Komisija DZ imeti podatke, ki so 
opora za odločitev, da gre za prenos premoženja ali dohodkov 
z namenom izogibanja nadzoru, vendar je utemeljenost takega 
sklepa vedno dejansko vprašanje. Na podlagi tega je Ustavno 
sodišče ocenilo, da je izpodbijano določbo mogoče enotno 
izvrševati, kar pomeni, da ni v neskladju z 2. in s 87. členom 
Ustave. Predlagatelji tej določbi očitajo tudi neskladnost z 
38. členom Ustave, vendar tega ne utemeljijo. Glede na to je 
Ustavno sodišče s tega vidika ni moglo preizkusiti in je odločilo, 
kot izhaja iz 3. točke izreka.

55. Predlagatelji tudi prvemu odstavku 13. člena ZNOJF-1 
očitajo nedoločenost in na tej podlagi nasprotje z 2. členom 
Ustave. Izpodbijana določba ureja pooblastilo Komisije DZ, da 
funkcionarju prepove opravljanje pridobitne dejavnosti, kadar 
oceni, da gre za nezdružljivo dejavnost glede na generalno 
klavzulo iz prvega odstavka 7. člena ZNOJF-1. To določbo je 
treba razlagati upoštevaje vsebino celotnega člena. Iz tretjega 
odstavka tega člena namreč jasno izhaja, da o prenehanju 
opravljanja dejavnosti Komisija DZ odloči z odločbo, za kar se 
predlagatelji zavzemajo. Glede na to izpodbijana določba ni v 
neskladju z 2. členom Ustave (3. točka izreka).

B. – VI.
Presoja določb ZNOJF-1 z vidika varstva osebnih 

podatkov
56. ZNOJF-1 v več določbah predvideva javnost podat-

kov, ki jih zbira Komisija za opravljanje svojih nalog. Tako je v 
tretjem odstavku 5. člena določeno, da so evidence Komisije 
DZ javne, razen izrecno določenih podatkov (EMŠO in davčna 
številka, potekajoč postopek o prekršku po tem zakonu). Evi-
dence Komisije DZ so določene v drugem odstavku 5. člena 
ZNOJF-1, in sicer: o funkcionarjih, o seznamih daril, o premo-
ženjskem stanju in dohodkih funkcionarjev, podatki iz kazen-
ske evidence ter evidenca subjektov, ki ne smejo poslovati z 
naročniki po zakonu, ki ureja javna naročila. Tretji odstavek 
9. člena ZNOJF-1 pa določa, da so podatki o dohodkih in o 
premoženjskem stanju funkcionarjev javno dostopni, ne glede 
na omejitve, ki jih določa zakon zaradi varovanja osebnih po-
datkov in davčnih tajnosti.

57. Predlagatelji očitajo tej ureditvi neskladje s prvim in z 
drugim odstavkom 38. člena Ustave, ker bi moral biti namen 
javne objave osebnih podatkov, povezanih z opravljanjem na-
log Komisije DZ, predvsem glede nadzora nad premoženjskim 
stanjem funkcionarjev, izrecno določen v ZNOJF-1. Ureditev 
javne dostopnosti osebnih podatkov, zbranih v evidencah iz 
drugega odstavka 5. člena ZNOJF-1, naj bi bila v nasprotju 
z zahtevo po določnosti oziroma sorazmernosti in naj bi zato 
omogočala protiustavne posege v pravico posameznikov do in-
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formacijske zasebnosti. Javni naj bi bili le tisti podatki, za katere 
obstoji razumen razlog za objavo. Očitajo tudi, da podatki, ki jih 
je o funkcionarjih zbrala Komisija za preprečevanje korupcije, 
ne bi smeli biti posredovani Državnemu zboru v tistem delu, v 
katerem ta organ nima pooblastil za zbiranje in obdelovanje 
osebnih podatkov po ZNOJF-1, torej za sodnike.

58. Ustavno sodišče se je že ukvarjalo z vprašanjem meje 
dopustnosti poseganja v zasebnost posameznika, tudi v zvezi 
z izjavami pri opravljanju javne funkcije. Zavzelo je stališče, da 
oseba, ki se odloči za javno funkcijo oziroma nastopanje, nujno 
vzbuja večji interes javnosti, kar mora vzeti v zakup, pri čemer 
je teža te okoliščine odvisna tudi od tega, za kakšno stopnjo 
javne funkcije oziroma javnega nastopanja gre (tako v odločbi 
št. Up-462/02 z dne 13. 10 2004, Uradni list RS, št. 120/04 in 
OdlUS XIII, 86). Toda tudi v zvezi s tem je brez privolitve priza-
detega dovoljeno (javno) opisati zlasti tisto, kar je pomembno 
za značaj, dejanja in mišljenja teh oseb glede na njihovo javno 
udejstvovanje, poseganje v intimno življenje pa tudi pri takih 
osebah brez njihove privolitve ni dovoljeno (tako v odločbi 
št. Up-50/99 z dne 14. 12. 2000, Uradni list RS, št. 1/01 in Od-
lUS IX, 310). V okviru teh stališč je treba pri osebah iz javnega 
življenja, kar so nedvomno tudi javni funkcionarji, razumeti tudi 
varstvo osebnih podatkov po 38. členu Ustave. To ustavno 
varstvo torej ne more biti enako za posameznika, ki ni vstopil v 
javno življenje, kot za javnega funkcionarja, od katerih so zlasti 
nosilci najodgovornejših funkcij osebe, ki v splošnem zanimajo 
javnost in ki morajo v javnosti uživati visoko stopnjo zaupanja.

59. V nekaterih evidencah iz drugega odstavka 5. člena 
ZNOJF-1, ki so po tretjem odstavku tega člena javne, so vse-
bovani osebni podatki, ki jih Ustava v okviru 38. člena glede na 
gornje kriterije pri javnih funkcionarjih ne varuje. Taki podatki 
so ime in priimek javnega funkcionarja (saj se s tem identificira 
kot oseba, ki opravlja javno funkcijo) in podatki o darilih, ki jih je 
funkcionar prejel v zvezi z opravljanjem svoje funkcije (ker gre 
pri seznamu daril le za podatke o identifikaciji funkcionarja in 
za opis predmetov). Podatki o subjektih, ki ne smejo poslovati 
z naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje, pa vsebujejo 
imena gospodarskih subjektov, in torej niso osebni podatki. 
Tudi podatki o plači ter o drugih prejemkih v času opravljanja 
javne funkcije niso osebni podatki pod varstvom 38. člena 
Ustave. Gre za plačila iz javnih sredstev, ki so, kolikor gre za 
plače, javna že po ZSPJS,21 ter za plačila iz dejavnosti, ki se 
izjemoma v skladu z ZNOJF-1 opravljajo poleg javne funkcije. 
Pač pa so lahko take narave podatki o stalnem in začasnem 
prebivališču, podatki o premoženjskem stanju javnih funkcio-
narjev ter podatki iz kazenske evidence, kolikor se nanašajo na 
pravnomočne odločbe o prekršku po ZNOJF-1.

60. Obseg podatkov o premoženjskem stanju, ki jih mora 
funkcionar predložiti Komisiji DZ, določa prvi odstavek 10. člen 
ZNOJF-1. Prve štiri alineje tega odstavka se nanašajo na 
podatke, ki po svoji naravi ne pomenijo podatkov iz zasebne 
sfere funkcionarja. Nanašajo se namreč na funkcije, ki jih 
opravlja, in na druge položaje, ki jih zaseda, na podatke o plači 
in drugih prejemkih v času opravljanja funkcije ter o pridobitni 
dejavnosti pred nastopom funkcije. Ne glede na to, da gre za 
osebne podatke, ti glede na svojo vsebino ne uživajo varstva 
po 38. členu Ustave.22

61. Peta do deseta alineja prvega odstavka 10. člena 
ZNOJF-1 se nanašajo na podatke o premoženju funkcionarja. 
Obsegajo celotno zemljiškoknjižno stanje nepremičnin, deleže 
v poslovnih subjektih (vključno z vrednostjo), denarna sredstva, 
vrednostne papirje, dolgove, prevzete obveznosti, dana poso-

21 ZSPJS v prvem odstavku 38. člena določa: "Plače v jav-
nem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o 
delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih 
ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno 
dobo."

22 Podobno stališče je Ustavno sodišče sprejelo v primeru 
presojanja varstva osebnih podatkov, vsebovanih v imeniku nepre-
mičninskih posrednikov (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-229/03 
z dne 9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06 in OdlUS XV, 13). 

jila in premičnine (vse nad vrednostjo tri milijone tolarjev). Gre 
torej za osebne podatke iz zasebne sfere funkcionarja.

62. Ustava v prvem odstavku 38. člena kot poseben vidik 
zasebnosti zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Da bi, zlasti 
v dobi razvite informacijske tehnologije, preprečili nevarnost 
posredovanja informacij o določenem posamezniku mimo 
njegove odločitve, Ustava (1) prepoveduje uporabo osebnih 
podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, (2) zbi-
ranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti 
osebnih podatkov določa za predmet zakonskega urejanja in 
(3) vsakomur daje pravico, da se seznani z zbranimi osebnimi 
podatki, ki se nanašajo nanj, za primer zlorabe pa tudi pravico 
do sodnega varstva. Poseg v to ustavno jamstvo varstva oseb-
nih podatkov je dopusten v primerih, ki jih navaja tretji odsta-
vek 15. člena Ustave. Na podlagi tretjega odstavka 15. člena 
Ustave je mogoče omejiti človekove pravice le v primerih, ki jih 
določa Ustava, ali zaradi pravic drugih. Po ustaljeni ustavno-
sodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico in temeljno 
svoboščino, če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten 
cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen 
Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje preko-
merne posege države (splošno načelo sorazmernosti).

63. Iz zakonodajnega gradiva je razvidno, da je bil jav-
ni dostop do podatkov o dohodkih in premoženjskem stanju 
funkcionarjev uveden zaradi transparentnosti opravljanja javnih 
funkcij in preprečevanja manipulacije s podatki.23 To je izraz 
splošnega načela zakonitosti delovanja državnih organov in 
njihovih funkcionarjev. Z določitvijo javnosti podatkov o premo-
ženjskem stanju funkcionarjev je torej zakonodajalec zasledo-
val ustavno dopusten cilj. Javni interes transparentnega opra-
vljanja javnih funkcij priznavajo tudi nekatere druge države.24

64. V nadaljevanju je treba tako oceniti, ali je poseg v 
pravico do ustavnega varstva osebnih podatkov funkcionarjev 
v skladu s splošnim načelom sorazmernosti. Pri tem je treba 
upoštevati, da morajo biti kriteriji blažji kot v primeru drugih 
posameznikov. Vendar pa mora biti tudi v tem primeru poseg v 
varstvo osebnih podatkov omejen s tistim obsegom, ki zadošča 
za dosego ustavno dopustnega cilja. Podatki o premoženjskem 
stanju, ki jih morajo funkcionarji predložiti Komisiji DZ, so zelo 

23 Poročevalec DZ, št. 84/05, str. 73.
24 Javnost podatkov o premoženjskem stanju funkcionarjev 

je v različnih državah sicer različno urejena in odvisna od vsebine 
podatkov, ki jih morajo ti o svojem premoženju predložiti: bolj ko 
je vsebina naravnana h konkretni sestavi premoženja,večja je 
verjetnost, da so ti podatki zaupni. Kontinentalni sistemi se precej 
razlikujejo od britansko-skandinavskega modela. V slednjem velja 
obveznost prijave konkretnih interesov v smislu finančnih in eko-
nomskih povezav, ki bi utegnila vplivati na funkcionarje, zlasti na 
člane  parlamentarnih domov. V tem sistemu se zbirka prijavljenih 
interesov javno objavi oziroma je javno dostopna. (M. van den Hulst, 
The Parlamentary Mandate, Inter-Parlamentary Union, Geneva 
2000, str. 53 do 56 in 59 do 60). Ponekod so za javno dostopnost 
predpisani posebni postopki ali pogoji uporabe tako pridobljenih 
podatkov. V ZDA so podatki o premoženjskem stanju funkcionarjev 
podvrženi možnosti javnega pregleda (public inspection) v 30 dneh 
od predložitve. Tako zahtevo lahko poda vsak, mora pa biti pisna in 
mora vsebovati njegovo ime, poklic in naslov, ime organizacije ali 
osebe, v imenu katere zahteva pregled, izjavo, da je taka oseba se-
znanjena s prepovedmi glede uporabe tako pridobljenih podatkov, 
in tudi zahteva za pregled je javno dostopna. Pridobljeni podatki 
se ne smejo uporabiti za nezakonit namen, za komercialen namen, 
razen v novicah in drugih medijskih sporočilih za splošno javnost, 
za ugotavljanje ali določanje posameznikove kreditne sposobno-
sti, za neposredno ali posredno uporabo pri zbiranju denarja za 
političen, dobrodelen ali drug namen. Generalni tožilec lahko proti 
vsakomur, ki podatke pridobi ali uporabi za prepovedan namen, 
vloži civilno tožbo, v kateri mu lahko sodišče naloži denarno kazen 
do višine 11.000 dolarjev, poleg drugih ukrepov na podlagi zakon-
skega ali precendenčnega prava (Ethics in Government Act, 1978, 
Sec. 105). Tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice 
je potrdila obstoj legitimiranega javnega interesa za seznanjenost 
s finančnim stanjem nosilcev javne funkcije (zadeva Wypych proti 
Poljski, sodba št. 2428/05 z dne 25. 10. 2005). 
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podrobni podatki in se nanašajo tudi na okoliščine in na obdobja, 
ki niso povezana z opravljanjem javne funkcije ali niso odvisna 
od nje. Zato za uresničevanje preventivnega delovanja pri pre-
prečevanju korupcije javna objava nekaterih od teh podatkov ni 
nujna. Javnost vseh teh podatkov o premoženjskem stanju funk-
cionarja namreč ne prispeva k transparentnemu opravljanju jav-
ne funkcije. Te podatke potrebuje le Komisija DZ, ker omogočajo 
primerjavo s podatki o premoženjskem stanju v času opravljanja 
funkcije in s tem nadzor nad nezdružljivostmi. K transparentnosti 
opravljanja javne funkcije bi po naravi stvari prispevala javna 
objava podatkov o tistem premoženju in o tistih dohodkih posa-
meznika – javnega funkcionarja, ki bi bili pridobljeni v obdobju 
opravljanja javne funkcije oziroma določeno obdobje po njenem 
prenehanju. Za objavo večjega obsega podatkov pa ni videti 
razumnega, z ustavnim ciljem povezanega razloga. Po oceni 
Ustavnega sodišča javna objava nekaterih podatkov o premo-
ženjskem stanju celo prekomerno ogroža pravico do osebne 
varnosti iz 34. člena Ustave. Lahko namreč povzroči, da osebe, 
katerih podatki so objavljeni, postanejo tarča kriminala (tatvina, 
izsiljevanje, ipd.). Zato je Ustavno sodišče ugotovilo, da gre v 
tem delu za nesorazmeren in zato ustavno nedopusten poseg v 
varstvo osebnih podatkov. Glede na navedeno sta tretji odstavek 
5. člena in tretji odstavek 9. člena ZNOJF-1, kolikor se nanašata 
na podatke o premoženjskem stanju in dohodkih funkcionarja 
iz pete do desete alineje 10. člena ZNOJF-1 tudi za obdobje, ki 
ni povezano z opravljanjem javne funkcije, v neskladju s prvim 
odstavkom 38. člena Ustave in ju je Ustavno sodišče razveljavilo 
(druga alineja 2. točke izreka).

65. Naslov stalnega prebivališča je v povezavi z osebnim 
imenom osebni podatek za identifikacijo osebe. V posameznih 
kandidacijskih postopkih je celo obvezna sestavina kandidature. 
V povezavi s kandidiranjem za javno funkcijo, za kar je treba dati 
tudi osebno soglasje, javnost podatka o stalnem prebivališču z 
vidika ustavno zagotovljenega varstva osebnih podatkov zato 
ni sporna. Javna dostopnost podatkov o trenutnem stalnem 
prebivališču javnega funkcionarja, ki bi bili razvidni iz evidence 
funkcionarjev (prva alineja drugega odstavka 5. člena ZNOJF-1), 
pa ni nujna za vpogled, ali se funkcija opravlja objektivno in ne-
pristransko. Identifikacija je že opravljena, funkcionar je javnosti 
poznan. Zato ni videti razumnega razloga za javnost tega podat-
ka. To velja toliko bolj za javno dostopnost podatka o začasnem 
prebivališču funkcionarja, saj ta podatek ne služi niti identifikaciji 
osebe. Javnost podatkov o prebivališču pa je tudi prekomeren 
ukrep, ker v primerih izpostavljenih funkcij, bodisi političnih bodisi 
pravosodnih, lahko povzročijo poseg še v druge človekove pra-
vice teh oseb in v človekove pravice njihovih družinskih članov, 
vključno s pravico do osebne varnosti (34. člen Ustave). Zato je 
Ustavno sodišče zaradi neskladja s prvim odstavkom 38. člena 
Ustave razveljavilo tudi tretji odstavek 5. člena ZNOJF-1, kolikor 
se nanaša na javnost podatkov o stalnem in začasnem prebiva-
lišču v evidenci funkcionarjev iz prve alineje drugega odstavka 
5. člena ZNOJF-1 (tretja alineja 2. točke izreka).

66. Glede javne dostopnosti podatkov iz kazenske evi-
dence v zvezi s prekrški po ZNOJF-1 pa gre po vsebini za 
neke vrste posledico pravnomočne odločbe o prekršku. Zakon 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – v nadaljevanju ZP-1) v 
prvem odstavku 204.a člena določa, de se podatki iz evidence 
pravnomočnih odločb sodišč dajejo na podlagi pisne prošnje 
posameznika, na katerega se nanašajo, če jih potrebuje za 
uveljavljanje svojih pravic; drugim uporabnikom pa se dajejo 
na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za uporabo teh 
podatkov upravičen, na zakonu utemeljen interes. V 205. členu 
ZP-1 je določeno brisanje odločb o prekrških iz evidenc po treh 
letih od njihove pravnomočnosti.

67. Seznanitev javnosti s pravnomočnimi odločbami o 
prekršku po ZNOJF-1 bi lahko pomenila sredstvo za dosego 
ustavno dopustnega cilja, tj. transparentnosti izvrševanja javne 
funkcije. Kot poznejša ureditev bi po splošnih pravilih za raz-
lago pravnih norm veljala ureditev po ZNOJF-1 in ne po ZP-1. 
Po ZNOJF-1 pa javnost teh podatkov ni časovno omejena. 
Taka ureditev bi torej pomenila, da pravnomočna odločba za 

prekršek po ZNOJF-1 vpliva neomejeno dolgo in na vse javne 
funkcije, za katere bi oseba, na katero se odločba nanaša, v 
prihodnosti morda kandidirala. Časovna neomejenost dostopa 
do podatka o pravnomočni odločbi o prekršku torej očitno 
prekomerno posega v pravico iz prvega odstavka 38. člena 
Ustave. Zato je Ustavno sodišče razveljavilo tudi tretji odstavek 
5. člena ZNOJF-1, kolikor se nanaša na javnost podatkov iz 
kazenske evidence (tretja alineja 2. točke izreka).

68. Predlagatelji tudi določbi drugega odstavka 21. člena 
ZNOJF-1 očitajo neskladje z 2. in 38. členom Ustave. Ta od-
stavek določa, da se arhivi in evidence Komisije po ZPKor pre-
nesejo na Državni zbor, ki pa nima pooblastila za obdelovanje 
osebnih podatkov sodnikov. Za izvajanje nadzora nad sodniki 
v okviru nalog Komisije DZ je v skladu s sedmim odstavkom 
3. člena ZNOJF-1 pristojen Sodni svet.

69. Med določbo sedmega odstavka 3. člena in drugega 
odstavka 21. člena ZNOJF-1 obstaja očitno neskladje. Državni 
zbor oziroma Komisija DZ nima pooblastil za opravljanje nad-
zora nad spoštovanjem omejitev pri opravljanju sodne funkcije, 
zato gradiva, ki ga posreduje Komisija po ZPKor in ki se nanaša 
na sodnike, ne sme uporabljati. To gradivo pa ni dostopno 
Sodnemu svetu, ki izvaja naloge po ZNOJF-1 v razmerju do 
sodnikov, brez njega pa ta ne more začeti s svojim delom na 
tem področju. Tega neskladja ni mogoče odpraviti z običajnimi 
metodami razlage pravnih norm, ker sta normi jezikovno jasni, 
smiselno pa neskladni. Tak položaj povzroča bistveno pravno 
nejasnost, saj zakon onemogoča izvajanje pooblastil Sodnega 
sveta, čeprav mu jih daje, kar je v neskladju z načeli pravne 
države iz 2. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče to določbo 
razveljavilo, kolikor se nanaša na prenos arhiva s podatki o 
sodnikih na Državni zbor (četrta alineja 2. točke izreka).

B. – VII.
Presoja določbe ZNOJF-1 o pooblastilih Sodnega 

sveta
70. V skladu s sedmim odstavkom 3. člena je za opravlja-

nje nalog po ZNOJF-1, ki se nanašajo na funkcionarje sodne 
veje oblasti, pristojen Sodni svet. Predlagatelji tej določbi očita-
jo podnormiranost in zato neskladje z 2. členom Ustave.

71. Ker je po ZNOJF-1 Sodni svet izrecno pooblaščen za 
opravljanje nalog komisije DZ (ki so opredeljene v posebnem 
poglavju in členih 13 do 19), je jasno, da se določbe ZNOJF-1 
o izvajanju teh pooblastil nanašajo tudi na Sodni svet. Določbe, 
ki se nanašajo na položaj Komisije DZ, pa se za Sodni svet 
ne uporabljajo. Z razlago je torej mogoče določiti pristojnost 
Sodnega sveta po ZNOJF-1, pri čemer je treba upoštevati še 
drugi odstavek 1. člena tega zakona. Ta določa, da se njegove 
določbe, ki urejajo omejitve glede sprejemanja daril in opra-
vljanja pridobitne dejavnosti, ne uporabljajo za tiste kategorije 
funkcionarjev, glede katerih ta vprašanja ureja drug zakon. V tej 
zvezi je treba upoštevati ZSS, ki določa strožja pravila za opra-
vljanje pridobitne dejavnosti poleg sodniške funkcije in popolno 
prepoved sprejemanja daril. V okviru poglavja o disciplinski 
odgovornosti sodnikov pa je urejeno postopanje Sodnega sveta 
v primeru ugotovljenih kršitev prepovedi po ZNOJF-1 in ZSS 
kot posebnem zakonu, ki ureja ta vprašanja.

72. Sodni svet je od leta 2002 do uveljavitve ZPKor opra-
vljal pristojnosti nadzora glede nezdružljivosti in glede pre-
moženjskega stanja za sodnike na podlagi določbe 39. člena 
ZSS, ki je imela podobno vsebino kot izpodbijana določba.25 Z 

25 Člen 39 ZSS, ki je prenehal veljati, se je glasil:
"(1) Sodnik mora sodnemu svetu takoj, najkasneje pa v enem 

mesecu od nastopa funkcije, in vsakokrat po preteku petih let ter ob 
prenehanju funkcije predložiti podatke o premoženjskem stanju po 
določbah zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo.

(2) Pristojnosti komisije po določbah zakona iz prejšnjega 
odstavka izvršuje sodni svet.

(3) Za druga vprašanja glede nezdružljivosti funkcije sodnika 
s pridobitno dejavnostjo se uporabljajo določila zakona, ki ureja 
nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo."
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razlago pravnih norm v naštetih zakonih je torej mogoče določiti 
obseg pooblastil Sodnega sveta pri nadzoru omejitev v zvezi 
z opravljanjem sodniške funkcije. Zato izpodbijana določba 
sedmega odstavka 3. člena ZNOJF-1 ni v neskladju z Ustavo 
(3. točka izreka).

B. – VIII.
Preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustav-

nosti določb ZPKor
73. ZPKor je z uveljavitvijo ZNOJF-1 prenehal veljati, 

vendar se na podlagi sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 
uporablja do končne odločitve glede ocene skladnosti določb 
ZNOJF-1 z Ustavo. Ustavno sodišče je glede obravnavanih 
pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti določb ZPKor 
ugotovilo, da prva pobudnica v pobudi ni izkazala, da bi bila na 
podlagi določb ZPKor udeležena v še ne pravnomočno konča-
nem sodnem ali drugem postopku. Ugotovilo je tudi, da drugi 
pobudnik na lokalnih volitvah novembra 2006 ni bil izvoljen v 
občinski svet. Ker pobudnika ne izkazujeta, da bi bilo treba od-
praviti posledice morebitne ugotovitve, da izpodbijana ureditev 
ni bila v skladu z Ustavo (47. člena ZUstS), je Ustavo sodišče 
njuni pobudi zavrglo (6. točka izreka).

B. – IX.
Način izvršitve
74. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-57/06 zadržalo 

izvrševanje ZNOJF-1 in določilo, da se do končne odločitve 
uporabljajo določbe ZPKor. S to odločbo je Ustavno sodišče 
ugotovilo, da je prvi odstavek 3. člena ZNOJF-1 v neskladju 
z Ustavo, in določilo rok šestih mesecev, v katerem mora Dr-
žavni zbor ugotovljeno neustavnost odpraviti. Nekatere druge 
določbe oziroma dele določb ZNOJF-1 je Ustavno sodišče 
razveljavilo, za nekatere določbe pa je ugotovilo, da niso v 
neskladju z Ustavo. Nadzor nezdružljivosti se po ZNOJF-1 
(razen za funkcionarje sodne veje oblasti) ne more izvajati 
prav zaradi ugotovljene neustavnosti sestave Komisije DZ, za 
funkcionarje sodne veje oblasti pa, ker je Sodnemu svetu za 
začetek dela treba zagotoviti dostop do podatkov o sodnikih. 
Ker najpomembnejše primere nezdružljivosti pri opravljanju 
javne funkcije določa že Ustava, je treba zagotoviti stalen nad-
zor nad njimi. Da bi v obdobju do odprave neskladja z Ustavo 
preprečilo nastanek z Ustavo še bolj neskladnega stanja, ko 
nadzor nad nezdružljivostjo sploh ne bi bil mogoč, je Ustavno 
sodišče določilo način izvršitve te odločbe. Pri tem je upošteva-
lo, da je že zakonodajalec v 24. členu določil, da se ZNOJF-1 
začne uporabljati devetdeset dni po njegovi uveljavitvi. Ustav-
no sodišče je zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno 
neskladje z Ustavo odpraviti v šestih mesecih, za ta čas pa 
je z načinom izvršitve določilo, da se do odprave ugotovljene 
neskladnosti z Ustavo uporabljajo določbe ZPKor, razen petega 
odstavka 39. člena ter 40. do 43. člena. Z določbami ZPKor se 
ta čas uporabljajo tudi podzakonski predpisi, izdani na njegovi 
podlagi.

75. Ustavno sodišče je peti odstavek 39. člena ZPKor 
zadržalo s sklepom št. U-I-296/05. Glede na to, da je ZPKor 
prenehal veljati, uporabljal pa se bo samo še do odprave ne-
skladnosti, ugotovljene v 1. točki izreka te odločbe, Ustavno 
sodišče ustavnosti njegovih določb ni presojalo. Glede na ra-
zloge, ki so narekovali začasno zadržanje izvrševanja petega 
odstavka 39. člena Zakona, je bilo treba z načinom izvršitve 
izključiti uporabo navedene določbe v času podaljšane uporabe 
ZPKor. Ustavno sodišče je iz uporabe izzvzelo tudi določbe 40. 
do 43. člena ZPKor. Na podlagi teh določb bi bilo treba izdelati 
in sprejeti načrte integritete. Ker ZNOJF-1 tovrstnih načrtov 
ne predvideva, ZPKor pa se bo uporabljal le do odprave ne-
skladnosti (predvidoma najdlje šest mesecev), bi bila njihova 
izdelava nesmiselna (5. točka izreka).

76. To pomeni, da se bodo določen čas po izdaji te odloč-
be še uporabljale določbe ZPKor (razen tistih, ki jih je Ustavno 
sodišče izvzelo). Za sorazmerno kratek rok za odpravo ugoto-
vljene neustavnosti se je Ustavno sodišče odločilo tudi zato, 

ker bi se nekateri očitki predlagateljev glede ustavne skladnosti 
določb ZNOJF-1 lahko nanašali tudi na določbe ZPKor. Zato 
je odgovornost zakonodajalca, da ugotovljeno neustavnost čim 
prej odpravi in zagotovi izvrševanje ZNOJF-1.

C.
77. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 

25., 43. in 48. člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS in 
tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega 
sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: 
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko 
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka 
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. 
Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1769. Odločba o razveljavitvi dela besedila petega 
odstavka 5. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica in 
zavrženje pobud za začetek postopka za oceno 
ustavnosti 3. člena, prvega odstavka 7. člena, 
9. in 10. člena ter zavrženje pobud za začetek 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 
Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica 
2006–2010

Številka: U-I-406/06-21
Datum: 29. 3. 2007

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem s pobudami Ivana Križmančiča iz Trsta, Italija, in drugih, 
Etbina Tavčarja iz Dutovelj in Suzane Mirošič iz Lokve in 
drugih, ki jih vse zastopa Igor Trebec, odvetnik v Križu, na seji 
29. marca 2007

o d l o č i l o :

1. Besedilo petega odstavka 5. člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, 
št. 79/06), ki se glasi: "z izjemo določb, ki urejajo pripravo in 
sprejemanje državnega lokacijskega načrta," se razveljavi.

2. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
3. člena, prvega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica se 
zavržejo.

3. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in  zakonitosti Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica 
2006–2010 št. 32201-1/2006/6 z dne 13. 4. 2006 se zavržejo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki izpodbijajo 3. in 5. člen, prvi odstavek 

7. člena, 9. in 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Kobilarni Lipica (v nadaljevanju ZKL-A). Pravni in-
teres utemeljujejo z lastništvom zemljišč v vplivnem območju 
kulturnega spomenika, ker naj bi ZKL-A njihova zemljišča uvr-
stil v vplivno območje kulturnega spomenika in jim s tem omejil 
lastninsko pravico. Vplivno območje kulturnega spomenika naj 
bi bilo petkrat večje od samega kulturnega spomenika. Brez 
tehtnih razlogov naj bi izpodbijani zakon uredil zavarovano 
območje kulturnega spomenika Kobilarne Lipica povsem dru-
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gače, kot to velja za druge prostorske ureditve. Z izpodbijano 
ureditvijo naj bi jim bila odvzeta možnost sodelovanja pri pri-
pravi in sprejemanju državnega lokacijskega načrta. Navajajo, 
da je izpodbijani zakon v neskladju s 44., z 71., s 73. in s 
74. členom Ustave ter s Konvencijo o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega sredstva 
v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04, MP, št. 17/04 – v 
nadaljevanju MKDIOZ) in s sistemskimi zakoni: z Zakonom o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 – v nadalje-
vanju ZVKD), z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02 in nasl. – v nadaljevanju ZUreP-1) in z Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – v nadaljevanju 
ZKZ-UPB1). Država naj bi bila dolžna varovati kulturni spome-
nik državnega pomena na način, kot je to že določeno v prav-
nem redu. ZKL-A naj bi od tega varovanja odstopal. Odstopanje 
od sistemske ureditve naj bi bilo nesorazmerno, saj izpodbijani 
zakon daje Vladi proste roke, da brez sodelovanja javnosti in 
stroke odloča o opravljanju posameznih del na zavarovanem 
območju, in sicer na način, ki naj bi povsem izključil uzakonjene 
postopke za tako odločanje. Kulturni spomenik državnega po-
mena, ki naj bi nastajal pet stoletij, naj bi bil prepuščen trenutni 
politični volji Vlade in enega samega ministra in ta volja naj ne 
bi bila omejena ne s pravili stroke in ne z javnostjo. Določba 
5. člena ZKL-A naj bi predvidela sprejem načrta upravljanja. 
Predpisana vsebina načrta naj bi uvajala izrecno domnevo, da 
se načrt prostorskih ureditev šteje za državni lokacijski načrt 
z izjemo določb, ki urejajo pripravo in sprejemanje državnega 
lokacijskega načrta. Ta določba naj bi bila v neskladju z nače-
lom zakonitosti. Načrt upravljanja naj bi pripravil kar upravljalec 
Kobilarne Lipica. S tem naj bi bili izključeni stroka in javna 
služba s področja varovanja kulturne dediščine. Izključeni naj 
bi bili nosilci urejanja prostora ter javnost in lokalna skupnost. 
S takim izključevanjem javnosti naj bi bil izpodbijani zakon v 
neskladju z MKDIOZ. S prepustitvijo varstva kulturne dediščine 
upravljalcu in Vladi naj ne bi bilo mogoče varovati dediščine in 
preprečevati njene ogroženosti. ZKL-A naj ne bi upošteval ob-
veznega enotnega sistema varstva, ki predpisuje upoštevanje 
strokovnih zasnov, kulturnovarstvenega mnenja, pogojev in 
soglasij, zato naj bi bil v neskladju z določbami 44. do 47. člena 
ZVKD. Pobudniki izpodbijajo tudi 7. člen ZKL-A, ker naj bi bil 
v neskladju s 73. členom Ustave in z 48. členom ZVKD, ker 
sicer na zavarovanem območju prepoveduje vsakršno ravna-
nje in opustitev, ki pomeni ogrožanje, okrnitev ali poslabšanje 
kulturnega spomenika, hkrati pa dopušča izjeme, ki naj bi jih 
določil načrt upravljanja. To naj bi pomenilo, da bi bili z načrtom 
upravljanja lahko sprejeti taka ravnanja in opustitve, ki bi lahko 
ogrožali sam kulturni spomenik. Po 3. členu ZKL-A naj bi bila 
odločitev o uvrstitvi naraščaja v premično kulturno dediščino 
v izključni pristojnosti Strokovnega sveta Kobilarne Lipica. Ta 
ureditev naj bi bila neprimerna, ker bi bilo mogoče na ta način 
prepoloviti čredo le z odločitvijo Strokovnega sveta brez upo-
števanja kulturnovarstvene in živinorejske stroke. Ureditev iz 
3. člena ZKL-A naj bi bila v neskladju tudi z določbami Zakona 
o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 – v nadaljevanju Zživ). 
Pobudniki izpodbijajo tudi 10. člen ZKL-A zaradi neskladnosti 
z določbami IV. poglavja ZKZ–UPB1, ki ureja zakup kmetijskih 
zemljišč popolnoma drugače, in 9. člen ZKL-A, ki dopušča, da 
država v javnem zavodu opravlja gostinsko, hotelsko in turistič-
no dejavnost, kar naj bi bilo v neskladju s 74. členom Ustave.

2. Pobudniki izpodbijajo tudi Program varstva in razvoja 
Kobilarne Lipica 2006–2010 (v nadaljevanju PVR), ker naj bi 
bili s tem aktom spremenjeni strokovne zasnove iz leta 2000 in 
varstveni režim varovanja kulturnega spomenika ter na podla-
gi tega spremenjenega varstvenega režima oblikovani pogoji 
za pripravo prostorske ureditve. PVR naj bi urejal uporabo 
kmetijskih zemljišč za golf igrišče v nasprotju s 4. in 7. členom 
ZKZ-UPB1, ki določata uporabo kmetijskih zemljišč v skladu z 
njihovim namenom (zadnjih petsto let za konje). Kmetijska ze-
mljišča naj bi bila namenjena kmetijski proizvodnji in ne igranju 
golfa. Javni zavod Kobilarna Lipica naj bi že pripravil projekt, ki 
naj bi ga izdelal tuji projektant za golf igrišča. Izvajala naj bi se 

tudi že strojna dela na območju kulturnega spomenika. Uniče-
vanje kultivirane kraške krajine naj bi se z razširitvijo igrišča za 
golf že začelo. Država in Kobilarna Lipica naj bi z izpodbijanima 
aktoma spremenili varstvene režime in naj bi izključili pristojno 
strokovno službo za varovanje kulturne dediščine ter hkrati 
obšli javnost in lokalno skupnost.

3. Po mnenju Državnega zbora pobudniki ne izkazujejo 
pravnega interesa za ustavnosodno presojo. Glede vsebine 
navedb Državni zbor v odgovoru navaja, da se v celoti strinja z 
razlogi Vlade, ki jih je navedla v mnenjih z dne 19. 10. 2006 in 
z dne 24. 10. 2006. Dodatno pa poudarja, da različno urejanje 
kulturnega spomenika Kobilarna Lipica ne more biti sporno. 
Že ZVKD naj bi predpostavljal, da se z aktom o razglasitvi 
spomenika določi varstveni režim. Takšno različno urejanje 
naj bi izhajalo iz same narave kulturnih spomenikov, ki naj jih 
"splošni" zakon ne bi mogel upoštevati. Temeljna načela pa naj 
bi veljala za vse spomenike. Državni zbor navaja, da pobudniki 
utemeljujejo pobudo predvsem glede 5. in 7. člena ZKL-A. Za-
trjevanje pobudnikov, da ima PVR po 11. členu ZKL-A naravo 
državnega lokacijskega načrta, naj bi bilo neutemeljeno. Člen 
11 ZKL-A naj bi le določal, da do sprejetja načrta upravljanja, 
ki bo tudi podlaga za morebitne posege na zavarovanem ob-
močju kulturnega spomenika, velja PVR.

4. Vlada v svojem mnenju z dne 19. 10. 2006 pojasnjuje, da 
je ZKL-A specialni zakon, ki določa kulturno kraško krajino, čredo 
konj lipicanske pasme ter stavbno in umetnostno dediščino kot 
zavarovano območje Kobilarne Lipica. Splošne določbe ZVKD 
naj bi veljale tudi za Kobilarno Lipica, kadar ZKL-A kot lex speci-
alis ne določa drugače. V 2. členu ZKL-A naj bi bilo določeno tudi 
vplivno območje kulturnega spomenika, in to v enakem obsegu, 
kot je bilo pred tem določeno z Odlokom o določitvi vplivnega 
območja Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 62/05). Vlada naj 
bi imela zakonska pooblastila za sprejem prostorskih izvedbe-
nih načrtov, kar naj bi bil načrt prostorskih ureditev kot sestavni 
del načrta upravljanja. Vlada navaja, da mora kot najvišji organ 
izvršilne oblasti skrbeti za učinkovito izvajanje sprejete razvojne 
politike in drugih politik na območju kulturnega spomenika držav-
nega pomena. V delu, v katerem je potrebno sodelovanje stro-
kovne javnosti, naj to sodelovanje ne bi bilo izključeno. Strokov-
na javnost oziroma javna služba varstva kulturne dediščine naj 
bi bili pri sprejemanju načrta prostorskih ureditev vključeni tako, 
kot to določajo predpisi in standardi za vključevanje strokovne 
javnosti v postopkih urejanja prostora, vključno z določbami 40. 
do 47. člena ZVKD in z določbami Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – v nadaljevanju ZON) v delu, ki 
zadeva ohranjanje naravnih vrednot, in Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) v delu, ki za-
deva varstvo okolja. Postopek priprave in sprejema načrta pro-
storskih ureditev naj se še ne bi pričel. Po določbi 5. člena ZKL-A 
naj bi bil uveden institut načrta upravljanja, ki ga sprejme Vlada 
kot podlago za uveljavljanje javne koristi varstva kulturnega spo-
menika in vzreje konjev lipicanske pasme. V tej določbi naj bi bila 
poudarjena javna korist, ki jo Vlada zasleduje pri sprejemanju 
odločitev za območje Kobilarne Lipica. S sprejetjem teh razvojnih 
dokumentov naj bi določili vsestranski režim v vplivnem območju 
kulturnega spomenika, ki naj bi obsegal tudi predkupno pravico 
države. Uveljavljanje predkupne pravice naj bi omogočilo širjenje 
površin za izvajanje javne službe varstva kulturnega spomenika 
in vzreje konjev lipicanske pasme. Načrt upravljanja s kulturnim 
spomenikom naj bi bil pripravljen na podlagi 5. člena ZKL-A, pri 
njegovi izdelavi naj bi Vlada upoštevala vse predpise, ki urejajo 
upravljanje s premoženjem v lasti Republike Slovenije. V določbi 
7. člena naj bi bila urejena splošna prepoved škodljivega rav-
nanja s kulturnim spomenikom. Za izjeme, ki jih bo urejal načrt 
upravljanja, naj bi bilo prezgodaj sklepati, da bodo ta vprašanja 
rešena v nasprotju z varstvom kulturnega spomenika. Prav tako 
naj ne bi bila v neskladju z Ustavo določba 3. člena ZKL-A, ki v 
izjemnih primerih omogoča selekcijo žrebet že pred dopolnitvijo 
četrtega leta starosti. Vlada pojasnjuje, da ima pristojnost tega 
selekcioniranja na predlog komisije, ki naj bi bila sestavljena 
iz strokovnjakov s področja živinoreje, Strokovni svet Kobilar-
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ne Lipica, ki naj bi bil sestavljen iz vseh za kulturni spomenik 
pomembnih strokovnjakov. Ta Strokovni svet naj bi izjemoma 
odločil o izločitvi žrebeta pred dopolnjenim četrtim letom starosti 
le v primeru, ko ta ni primeren za nadaljnjo vzrejo. Odločitev naj 
bi torej v celoti sprejemala stroka, ki naj bi bila sposobna razdeliti 
žrebeta med nadpovprečne, povprečne in podpovprečne. Glede 
izpodbijane določbe 10. člena ZKL-A, ki ureja najem, podnajem 
in zakup, Vlada pojasnjuje, da je ZKL-A lex specialis, ki zara-
di namena zakona (varstva kulturnega spomenika državnega 
pomena) daje prednost tistim dejavnostim, ki so potrebne za 
izvajanje javne službe. Izpodbijana določba 9. člena ZKL-A naj 
ne bi bila v neskladju s 74. členom Ustave, ker javni zavod Ko-
bilarna Lipica izvaja poleg javne službe tudi gostinsko, hotelsko 
in turistično dejavnost, kar naj bi mu omogočal 18. člen Zakona 
o zavodih (Uradni list RS I., št. 12/91 in nasl. – ZZ). Po 31. členu 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 96/02 – ZUJIK) naj bi se javni zavodi financirali tudi iz 
nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z opravljanjem drugih 
dejavnosti.

5. Vlada navaja, da je PVR, sprejet na podlagi ZKL, s 
katerim je na splošno in za srednjeročno obdobje 2006–2010 
urejen program varstva in razvoja Kobilarne Lipica. Po prehodni 
določbi 11. člena ZKL-A naj bi PVR veljal do sprejema načrta 
upravljanja. PVR naj ne bi niti vsebinsko niti formalno ustrezal 
načrtu upravljanja, ki bo vseboval načrt prostorskih ureditev. 
Vlada naj bi v sedmem poglavju PVR določila režim varova-
nja kulturnega spomenika. ZVKD naj bi strokovne zasnove 
predpisoval le za postopek priprave prostorskih aktov. PVR 
pa naj bi bil po svoji naravi programsko- razvojni dokument. 
Njegova izvedba naj bi bila podvržena konkretnim aktom, ki so 
izdani v posebnih postopkih, v katerih sodelujejo ne le organi, 
ki bodo izdajali upravne akte, temveč tudi pristojni Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ob pripravi PVR naj bi 
pripravljalec upošteval strokovne zasnove Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine iz leta 2000 in Program varstva in razvoja 
Kobilarne Lipica, ki je bil v veljavi od 2000 do 2005, v delih, za 
katere je ocenil, da so še relevantni. PVR naj ne bi imel narave 
prostorskega akta, ampak naj bi določal le koncept razvoja 
Kobilarne Lipica.

6. Vlada v mnenju z dne 24. 10. 2006 navaja, da pobudni-
ki, ki so lastniki ali solastniki nepremičnin na vplivnem območju 
kulturnega spomenika, morda imajo dejanski interes, nimajo 
pa pravnega interesa, ki mora biti izpolnjen za izpodbijanje 
aktov splošnega pomena pri Ustavnem sodišču. ZKL-A naj 
bi bil specialni zakon, ki določa območje Kobilarne Lipica (to 
obsega celotno zavarovano območje Kobilarne Lipica s kul-
turno kraško krajino, čredo konj lipicanske pasme ter stavbno 
in umetnostno dediščino) in vplivno območje kulturnega spo-
menika. PVR pa naj bi bil splošen akt, sprejet na podlagi ZKL 
in ne na podlagi ZKL-A, in ga kot takega ni mogoče šteti za 
pravno podlago za umestitev posegov v prostor, ki se štejejo 
za graditev objektov.

7. Pojasnila je 26. 10. 2006 poslalo tudi Ministrstvo za kul-
turo (v nadaljevanju Ministrstvo). Ministrstvo pojasnjuje, da je 
bil ZKL-A sprejet 14. 7. 2006, podzakonski predpisi pa še niso 
sprejeti. Za večino kulturnih spomenikov naj ne bi bilo treba 
sprejeti posebnega zakona, ker naj bi za zavarovanje kulturne-
ga spomenika zadoščale že določbe ZVKD. Za Kobilarno Lipica 
pa naj bi bilo to potrebno zaradi njene specifičnosti. PVR naj bi 
Vlada sprejela na podlagi ZKL in ne po določbah izpodbijane-
ga zakona. Z ZKL-A in PVR naj bi bila transparentno urejena 
poslovanje in gospodarjenje javnega zavoda Kobilarna Lipica. 
PVR naj bi urejal upravljanje s premoženjem Kobilarne Lipica. 
Kobilarna Lipica naj bi v sodelovanju z resornimi ministrstvi in 
Vlado načrtovala pomembne projekte prav na podlagi ZKL-A in 
PVR ter drugih aktov, ki bodo v zvezi s tem še sprejeti. Resorna 
ministrstva in Vlada naj bi pri strateških odločitvah upoštevali 
stališče strokovne javnosti.

8. Na poziv Ustavnega sodišča je Kobilarna Lipica po-
jasnila, da na podlagi lokacijske informacije Občine Sežana 
sanira igrišče za golf, ureja pašne površine in obnavlja silose 

in zidove pod graščino. Za ta dela gradbeno dovoljenje ni bilo 
potrebno, kar naj bi ugotovila gradbeni inšpektor in inšpektor 
za varovanje kulturne dediščine.

B. – I.
9. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-406/06 z dne 

26. 10. 2006 do končne odločitve Ustavnega sodišča začasno 
zadržalo izvajanje dela petega odstavka 5. člena ZKL-A, ki 
se glasi: "z izjemo določb, ki urejajo pripravo in sprejemanje 
državnega lokacijskega načrta," in hkrati odločilo, da se PVR 
do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme uporabljati kot 
podlaga za izdajanje dovoljenj za posege v prostor.

10. Ustavno sodišče je pobudi Etbina Tavčarja in Ivana 
Križmančiča ter drugih zaradi skupnega obravnavanja in odlo-
čanja združilo in jih poslalo v odgovor Državnemu zboru. Nato 
je pridružilo še pobudo Suzane Mirošič in drugih, ki je enake 
vsebine, zato te pobude ni pošiljalo v odgovor nasprotnemu 
udeležencu, saj je ta imel možnost, da odgovori na vse zatr-
jevane neskladnosti ZKL-A. Pobudniki, ki so lastniki zemljišč 
na vplivnem območju kulturnega spomenika, na katerem so 
predvideni posegi v prostor, po ustaljeni ustavnosodni presoji 
izkazujejo pravni interes za izpodbijanje ZKL-A. Ker se naved-
be v pobudah vsebinsko ne razlikujejo, se Ustavno sodišče ni 
spuščalo v vprašanje pravnega interesa drugih pobudnikov. 
Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na izpolnjene 
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) na-
daljevalo z odločanjem o stvari sami.

11. Z izpodbijanim ZKL-A je predviden načrt prostorskih 
ureditev za zavarovano območje kot sestavni del načrta upra-
vljanja. Ta načrt prostorskih ureditev se po 5. členu ZKL-A šteje 
za državni lokacijski načrt, kot ga določajo predpisi o urejanju 
prostora z izjemo določb, ki urejajo pripravo in sprejemanje 
državnega lokacijskega načrta. S tem načrtom se določijo na-
men, funkcija, lega, velikost in oblikovanje objektov in je pravna 
podlaga za dovoljenje za poseg v prostor.

12. Območje Kobilarne Lipica je Občina Sežana leta 1992 
razglasila za krajinski park skupaj z osnovno čredo z Odlokom 
o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov 
na območju Občine Sežana (Uradne objave Primorskih novic, 
št. 13/92). Z ZKL je bilo to območje skupaj s čredo konj lipi-
canske pasme, z območjem kultivirane kraške krajine in z deli 
kulturnega spomenika, ki ga predstavljata stavbna in umetno-
stna dediščina, razglašeno za kulturni spomenik nacionalnega 
pomena in hkrati je bilo to zavarovano območje olastninjeno. 
Cilj in načela ZKL so bili predvsem ohranitev celotnega pose-
stva Lipica s čredo konj, s kultivirano krajino, z umetnostno in 
s stavbno dediščino ter tudi s turističnimi in športnimi objekti 
kot kulturno in gospodarsko celoto in uveljavitev Slovenije ter 
Kobilarne Lipica in lipicancev v svetu. Za celotno zavarovano 
območje Kobilarne Lipica je bila predvidena izdelava prostor-
skega izvedbenega akta, za katerega je bil že sprejet Program 
priprave državnega lokacijskega načrta za zavarovano obmo-
čje Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 82/03 – v nadaljevanju 
Program priprave). S Programom priprave je bilo določeno, da 
se izdelajo variantne rešitve in primerjalna študija, kjer se te va-
riantne rešitve med seboj primerjajo z varstvenega, funkcional-
nega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti 
v lokalnem okolju. Vendar postopek priprave in sprejemanja 
prostorskega izvedbenega akta ni bil zaključen.

13. Območje Kobilarne Lipica je vključeno v Uredbo o 
posebnih varstvenih območjih (Natura 2000, Uradni list RS, 
št. 49/04 in nasl. – v nadaljevanju Natura 2000). S Pravilnikom 
o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04 
in nasl.) so pašniki in gozdovi v sklopu Kobilarne Lipica naravna 
vrednota lokalnega pomena. To pomeni, da kultivirana kraška 
krajina ni le kulturni spomenik, ampak gre tudi za oblikovano 
naravno vrednoto.

14. Pobudniki očitajo, da je izpodbijani zakon brez tehtnih 
razlogov uredil zavarovano območje kulturnega spomenika Ko-
bilarne Lipica povsem drugače, kot to velja za druge prostorske 
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ureditve po ZUreP-1, zato naj bi jim bila s to ureditvijo odvzeta 
možnost sodelovanja pri pripravi in sprejemanju državnega 
lokacijskega načrta. Menijo, da je izpodbijana določba 5. člena 
ZKL-A v neskladju z MKDIOZ.

15. Po ZKL-A je načrt prostorskih ureditev le sestavni del 
načrta upravljanja Kobilarne Lipica, ki ga pripravi kar upravlja-
lec sam, sprejme ga pa Vlada, s tem da ZKL–A ne določa niti 
oblike akta (uredba, odlok, akt poslovanja). Načrt prostorskih 
ureditev se šteje za državni lokacijski načrt po predpisih o ure-
janju prostora, z izjemo določb o pripravi in sprejemanju tega 
načrta. To pomeni, da se postopek priprave in sprejemanja 
načrta prostorskih ureditev ne vodi po ZUreP-1, čeprav se 
šteje za državni lokacijski načrt, z ZKL-A pa postopek sploh ni 
predpisan. Iz zakonodajnega gradiva (EPA 939-IV), v katerega 
je Ustavno sodišče vpogledalo, izhaja, da je postopek priprave 
in sprejemanja državnega lokacijskega načrta, kot velja za 
prostorsko načrtovanje velikih infrastrukturnih objektov (avto-
ceste, železnice, elektrarne), kjer gre za občutljiva vprašanja 
umeščanja teh ureditev v prostor, v primeru Kobilarne Lipica 
neprimeren, ker je to zavarovano območje v celoti v državni 
lasti in ker gre za usmerjanje sprememb, ki vodijo v izboljšanje 
spomeniških vrednot in izvajanje javne službe. Zato bi bil tak 
postopek, kot ga določajo predpisi o urejanju prostora, ovira 
za aktivno varstvo. Iz zakonodajnega gradiva ni razvidno, kako 
bo pri sprejemanju načrta prostorske ureditve zagotovljena 
udeležba javnosti.

16. Vlada je v svojem mnenju pojasnila, da mora kot 
najvišji organ izvršilne oblasti skrbeti za učinkovito izvajanje 
razvojne politike na območju kulturnega spomenika državnega 
pomena, vendar ne izključuje sodelovanja strokovne javnosti, 
kjer je to potrebno. Državni zbor pa odgovarja, da različno 
urejanje kulturnega spomenika ne more biti sporno, ker ZVKD 
predpisuje temeljna načela varovanja kulturnega spomenika, 
z aktom o razglasitvi pa se ureja varstveni režim. ZVKD v 
12. členu določa, da spomenik dobi pravni status z aktom o 
razglasitvi. Praviloma akte o razglasitvi spomenika državnega 
pomena sprejme Vlada. ZKL-A je akt o razglasitvi in hkrati pred-
pisuje posebno prostorsko ureditev zavarovanega območja, 
razpolaganje z nepremičnim in s premičnim premoženjem ter 
statusno preoblikovanje javnega zavoda. Ministrstvo za kulturo 
pojasnjuje, da za večino kulturnih spomenikov ni treba sprejeti 
posebnega zakona, ker zadoščajo določbe ZVKD, za kulturni 
spomenik Kobilarna Lipica pa je to potrebno zaradi njegove 
specifičnosti. V obravnavani zadevi ni sporno, da je območje 
Kobilarne Lipica zavarovano z zakonom, očitki pobudnikov se 
nanašajo le na sam postopek priprave in sprejemanja načrta 
prostorske ureditve, ki po ZKL-A ni določen, čeprav se šteje za 
državni lokacijski načrt.

17. V postopku priprave in sprejemanja prostorskih aktov 
je aktivno sodelovanje javnosti uveljavljen standard že več kot 
štirideset let. Udeležba javnosti je urejena tudi v drugih področ-
nih zakonih, in sicer v ZVO-1, v ZON, v Zakonu o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93 in nasl. – ZG) in v Zakonu o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02 in nasl. – ZV-1).

18. Republika Slovenija je Konvencijo o dostopu do infor-
macij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do pravic v 
okoljskih zadevah – Aarhuško konvencijo podpisala 25. 6. 1998 
med četrto ministrsko konferenco "Okolje za Evropo" v Aarhu-
su na Danskem. Mednarodnopravno je začela veljati 30. 10. 
2001.126Državni zbor jo je ratificiral 20. 5. 2004. To pomeni, da 
v skladu z drugim odstavkom 153. člena v zvezi z 8. členom 
Ustave od dneva uveljavitve njene določbe zavezujejo Državni 
zbor pri sprejemanju zakonov. Ta konvencija je v celoti name-
njena spodbujanju razvoja participativne demokracije in vsake-
mu človeku sedanjih in prihodnjih generacij prizna pravico živeti 
v okolju, primernem za njegovo zdravje in blaginjo. Z MKDIOZ 
so določene pravice do dostopa do informacij o okolju, možnost 

261 Multilateral treaties deposited with the Secretary-Gene-
ral-Treaty I-XXVII-43. asp, (www.unece.org/env/pp/ctreaty.htm, 
22. 3. 2007)

sodelovanja v postopkih odločanja in prost dostop do pravnih 
sredstev. MKDIOZ uvaja minimalne standarde, ki jih morajo dr-
žave pogodbenice upoštevati pri zagotavljanju navedenih treh 
sklopov pravic. V 7. členu določa udeležbo javnosti pri načrtih, 
programih in politikah v zvezi z okoljem. V 8. členu pa določa 
udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov ali splošno-
veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov. Po tej določ-
bi si mora država prizadevati spodbuditi učinkovito udeležbo 
javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov organov javne oblasti, 
ki lahko pomembno vplivajo na okolje. V ta namen je treba 
določiti dovolj dolgo časovno obdobje za učinkovito udeležbo, 
objaviti osnutek akta ali ga kako drugače dati na razpolago in 
dati javnosti možnost, da neposredno ali po predstavniških 
svetovalnih telesih daje svoje pripombe. Izid udeležbe javno-
sti je treba čimbolj upoštevati. Pobudniki očitajo, da jim je z 
izpodbijano ureditvijo onemogočeno sodelovanje v postopku 
priprave in sprejemanja načrta prostorske ureditve, čeprav so 
njihova zemljišča v vplivnem območju kulturnega spomenika. 
Vlada v mnenju zatrjuje, da pri načrtu prostorskih ureditev ne 
velja načelo obveznega upoštevanja mnenja lastnikov sose-
dnjih parcel. Pobudniki tega niti ne zatrjujejo, ampak navajajo, 
da jim je s tako ureditvijo onemogočeno sodelovanje, ki je v 
prostorskih zadevah uveljavljen standard in za katerega se je 
zavezala tudi država, ko je ratificirala MKDIOZ. Državni zbor 
se do tega očitka pobudnikov sploh ni opredelil. Prav tako pa 
tudi Vlada ni pojasnila, na kakšen način naj bi bila zagotovljena 
udeležba prizadete in druge javnosti v postopku sprejemanja 
načrta prostorske ureditve.

19. Splošni namen sodelovanja javnosti po MKDIOZ je, 
da se ji da možnost vplivanja na izbiro predlaganih vsebin. 
Varstvo okolja in urejanja prostora sta področji, ki zadevata 
vse člane družbe. Sodelovanje javnosti ne pomeni le določitve 
pravil, ampak terja od oblasti, da zainteresirano javnost infor-
mira, ji omogoča sodelovanje in prizna določeno težo njenega 
mnenja pri sprejemu končne odločitve. Zato je treba določiti 
procesna pravila za vključitev javnosti. Z izpodbijano določbo 
pa postopek priprave in sprejemanja načrta prostorske uredi-
tve ni predpisan, izrecno pa je izključen postopek, ki se vodi 
po predpisih o urejanju prostora, čeprav se načrt prostorskih 
ureditev šteje za državni lokacijski načrt.

20. Zgolj z dejstvom, da gre za prostorsko ureditev držav-
nega premoženja, za katerega bodo črpana evropska sredstva, 
pa ni utemeljen razlog za izključitev javnosti. Prav tako ne more 
biti predpisan postopek ovira za aktivno varstvo kulturnega 
spomenika, kot je to navedeno v zakonodajnem gradivu. Iz 
mnenja Vlade izhaja, da bo pri izdelavi načrta prostorskih ure-
ditev upoštevala vse pozitivne predpise, ki urejajo upravljanje 
s premoženjem v lasti Republike Slovenije. Ne glede na la-
stništvo zemljišč gre pri urejanju prostora vedno za navzkrižje 
interesov med razvojem in varovanjem in prav zaradi tega mora 
biti postopek priprave in sprejemanja predpisa transparenten 
tako, da se določijo procesna pravila o vključitvi javnosti v 
postopek (dajanje pripomb in obravnavanje teh pripomb). Zato 
mora biti postopek sprejemanja prostorske ureditve določen in 
je vanj treba pritegniti strokovno, prizadeto in drugo javnost, da 
se izoblikuje optimalna rešitev, ki bo pripeljala do vzdržnega 
prostorskega razvoja in ne do prevlade ene dejavnosti nad 
drugo. Tu gre za navzkrižje interesov med varovanjem kulturne 
dediščine in gospodarskim razvojem javnega zavoda Kobilarna 
Lipica.

21. Kobilarni Lipica je z izpodbijano ureditvijo načrta pro-
storskih ureditev brez sodelovanja javnosti zagotovljena popol-
na suverenost pri načrtovanju razvoja v prostoru, zato lahko 
zasleduje samo svoj interes. Tako prostorsko načrtovanje pa 
omogoča prevlado posameznih področnih interesov na račun 
uravnoteženosti razvojnih in varstvenih potreb ter drugih zahtev 
vzdržnega razvoja v prostoru. Zato je pravo mesto za uskla-
jevanje različnih interesov v prostoru le tak akt, za katerega 
je predpisan postopek priprave in sprejemanja tako, da se 
omogoči javnosti aktivno sodelovanje, in ne načrt prostorskih 
ureditev, kot ga ureja 5. člen ZKL-A.
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22. Ker je izpodbijani peti odstavek 5. člena ZKL-A v 
delu, ki za pripravo in sprejemanje načrta prostorskih ureditev 
izključuje postopek, ki ga določajo predpisi o urejanju prostora, 
v neskladju z MKDIOZ, ga je Ustavno sodišče v tem delu razve-
ljavilo. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavilo 
že na podlagi ugotovitve, da je ta v neskladju z MKDIOZ, se 
mu v presojo drugih navedb pobudnikov ni bilo treba spuščati 
(1. točka izreka).

B. – II.
23. Pobudniki izpodbijajo 9. člen ZKL-A v delu, ki ureja, 

da posamezna enota javnega zavoda (Turizem) opravlja tudi 
dejavnost prodaje blaga in storitev javne službe na trgu, do-
ločbo 10. člena ZKL-A, ki določa, da Kobilarna Lipica lahko 
da nepremično premoženje, ki ni namenjeno za opravljanje 
dejavnosti javne službe, v najem, podnajem ali zakup, določbo 
3. člena ZKL-A, ki omogoča izločitev posameznega žrebeta iz 
črede konj lipicanske pasme, in prvi odstavek 7. člena ZKL-A, 
ki dopušča, da se v načrtu upravljanja določijo izjeme od pri-
meroma naštetih prepovedi.

24. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave lahko 
vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodi-
ščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena 
ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan, 
če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, kate-
rega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove 
pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni 
ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in 
konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora 
privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Zgolj s 
splošnim zavzemanjem za drugačno normativno ureditev var-
stva kulturne dediščine, zakupa zemljišč in statusne ureditve 
javnega zavoda Kobilarne Lipica pobudniki ne morejo izkazati 
pravnega interesa za oceno skladnosti ZKL-A z Ustavo. Zato je 
Ustavno sodišče pobude v tem delu zavrglo (2. točka izreka).

B. – III.
25. Po določbi 160. člena je Ustavno sodišče med drugim 

pristojno odločati o skladnosti zakonov z Ustavo, o skladnosti 
podzakonskih predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in z zako-
nom ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje jav-
nih pooblastil, z Ustavo, z zakoni in s podzakonskimi predpisi.

26. Pobudniki izpodbijajo PVR, ker se na podlagi prvega 
odstavka 11. člena ZKL-A uporablja do sprejetja načrta upra-
vljanja, določenega v 5. členu. Zato menijo, da je na podlagi 
11. člena ZKL-A mogoče že začeti s posegi v prostor na ob-
močju kulturnega spomenika. Po mnenju Vlade PVR nima na-
rave prostorskega akta in tudi ne vsebuje lokacijskih in drugih 
prostorskih ureditev.

27. PVR nima narave prostorskega akta in ga kot takega 
ni mogoče šteti za pravno podlago za umestitev posegov v 
prostor. PVR je le programski dokument Kobilarne Lipica, zato 
ne more biti pravna podlaga za spreminjanje namembnosti 
kmetijskih in gozdnih zemljišč v zemljišča, namenjena rekrea-
ciji. Po prvem odstavku 11. člena ZKL-A se PVR sicer uporablja 
do sprejetja načrta upravljanja, katerega sestavni del je tudi 
načrt prostorskih ureditev, za katerega pa je Ustavno sodišče 
že ocenilo, da je v neskladju z MKDIOZ. PVR že po sami vse-
bini ni državni lokacijski načrt, zato zgolj njegovo podaljšanje 
veljavnosti na podlagi ZKL-A še ne pomeni, da je predpis in da 
bi se smel kot tak uporabljati.

28. Ker Program ni niti predpis niti splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil, ga Ustavno sodišče ni pristojno 
presojati. Glede na navedeno je bilo treba pobude v tem delu 
zavreči (3. točka izreka).

C.
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi  

43. in 25. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, 
št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez 

Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, 
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik 
in dr. Dragica Wedam Lukić. Sodnica mag. Marija Krisper 
Kramberger je bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Odločbo 
je sprejelo soglasno.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1770. Odločba o ugotovitvi, da 133. člen Zakona o 
dohodnini (ZDoh-1) ni bil v neskladju z Ustavo 
in odločba o ugotovitvi, da 143. člen Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2) ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-198/05-12
Datum: 29. 3. 2007

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Državnega sveta, Ljubljana, ki ga zastopa 
predsednik Janez Sušnik, na seji 29. marca 2007

o d l o č i l o :

1. Določba 133. člena Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 59/06 – ur. p. b., 49/06 in 69/06) ni bila v neskladju z 
Ustavo.

2. Določba 143. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 
št. 117/06) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelj predlaga oceno ustavnosti 133. člena Za-

kona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-1). Meni, da je izpodbi-
jana določba ZDoh-1 v neskladju z Ustavo zato, ker pooblašča 
ministra (kot del izvršilne oblasti), da izda podzakonske predpi-
se po svoji presoji. Navaja, da Zakon o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 24/05 – ur. p. b. – ZDU) sicer res pooblašča ministra, 
da lahko izda pravilnik po svoji presoji, vendar pa meni, da 
slednje za davčno področje ne velja, ker davki ne morejo biti 
poljubno predpisani. Meni, da bi moral zakonodajalec že v za-
konu predpisati, ali naj se podzakonski predpis izda, in pri tem 
določiti, kateri podzakonski predpis in za izvajanje katerega čle-
na zakona naj se izda ter kateri upravni organ naj ga izda. Če 
upravni organ sam ocenjuje, katere podzakonske predpise bo 
sprejel, potem naj ne bi bil le organ, ki zakone izvršuje, ampak 
naj bi že dobil vlogo zakonodajalca. Navaja, da iz 153. člena 
Ustave izhaja, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z 
Ustavo in zakonom ter da ne smejo posegati v človekove pra-
vice. Zato meni, da 133. člen ZDoh-1 daje podlago za poseg v 
človekove pravice, saj upravnemu organu daje pooblastilo za 
prosto izdajo podzakonskih predpisov; to pomeni za arbitrarno 
delovanje in svojevoljno upravno razlago zakona.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Vlada v mnenju 
nasprotuje navedbam predlagatelja. Meni, da pooblastilo za 
izdajo podzakonskega predpisa, ki izvršilni oblasti ne nalaga, 
da samostojno poseže v zakonsko materijo (določanje pravic 
in obveznosti), ni v neskladju z Ustavo. Zatrjuje, da pooblastilo 
samo po sebi še ne pomeni dopuščanja samovolje izvršilne 
oblasti, ker mora ta pri določanju vsebine podzakonskih pred-
pisov upoštevati tako Ustavo kot zakone.

3. Predlagatelj je bil z dopisom z dne 29. 1. 2007 pozvan, 
naj se (glede na to, da je bil ZDoh-1 z Zakonom o dohodnini, 
Uradni list RS, št. 117/06 – v nadaljevanju ZDoh-2, razvelja-
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vljen) izjavi, ali še vztraja pri vloženi zahtevi oziroma ali jo raz-
širja na novi predpis. Predlagatelj je z vlogo z dne 13. 2. 2007 
navedel, da vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti 133. člena 
ZDoh-1 in da zahtevo iz enakih razlogov razširja tudi na oceno 
ustavnosti 143. člena ZDoh-2 (ker imata oba člena enako vse-
bino). Predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da je bil 133. člen 
ZDoh-1 v neskladju z Ustavo (ne glede na to, da je zakon sicer 
prenehal veljati), ker se bodo podzakonski predpisi, ki so bili 
izdani na njegovi podlagi, uporabljali še pri odmeri dohodnine 
za leto 2006.

4. Državni zbor na razširitev zahteve ni odgovoril.

B.
5. Izpodbijana določba 133. člena ZDoh-1 je z dnem uve-

ljavitve ZDoh-2 prenehala veljati (156. člen ZDoh-2). Ustavno 
sodišče praviloma presoja le predpise, ki veljajo. Po 47. členu 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v na-
daljevanju ZUstS) lahko v primeru, ko je zakon med postopkom 
prenehal veljati, niso pa bile odpravljene posledice neustav-
nosti, ugotovi, da zakon ni bil v skladu z Ustavo. Ker je zakon 
ali del zakona, za katerega Ustavno sodišče ugotovi, da ni v 
skladu z Ustavo, po 43. členu ZUstS mogoče le razveljaviti, ima 
tudi taka ugotovitev neskladnosti lahko le učinek razveljavitve. 
Ker se po 44. členu ZUstS razveljavljeni zakon ne uporablja za 
razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učin-
kovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno, je 
pravovarstvena potreba za presojo ne več veljavnega zakona 
podana le, če bi morebitna ugotovitev o njegovi neskladnosti 
z Ustavo še vplivala na odprta razmerja. Glede na to, da se 
Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavče-
nju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 34/06 in 
73/06), ki je bil izdan na podlagi 133. člena ZDoh-1, uporablja 
še za odmero dohodnine za leto 2006, so pogoji iz 47. člena 
ZUstS za presojo izpodbijane določbe podani.

6. Člen 133 ZDoh-1 je določal: "Podrobnejše predpise o 
izvajanju tega zakona lahko izda minister, pristojen za finance." 
ZDoh-2 v 143. členu določa enako. Ker sta vsebini določb 
133. člena ZDoh-1 in 143. člena ZDoh-2 enaki, je Ustavno 
sodišče njuno presojo utemeljilo skupaj.

7. Predlagatelj sicer zatrjuje neskladnost izpodbijane 
ureditve z drugim odstavkom 3. člena Ustave in s tretjim od-
stavkom 153. člena Ustave, vendar je Ustavno sodišče glede 
na vsebino zahteve in ustaljeno ustavnosodno presojo opra-
vilo presojo izpodbijanih določb z vidika drugega odstavka 
120. člena Ustave.

8. Po navedeni določbi so upravni organi pri svojem delu, 
torej tudi pri izdajanju predpisov, vezani na okvir, ki ga določa-
ta Ustava in zakon, in nimajo pravice izdajati predpisov brez 
vsebinske podlage v zakonu, medtem ko izrecno pooblastilo v 
zakonu ni potrebno. Tako imenovana izvršilna klavzula (zakon-
ska določba, da je treba izdati izvršilne predpise) pomeni le, da 
zakonodajalec izdaje izvršilnih predpisov ni prepustil (v celoti) 
presoji izvršilne oblasti, temveč ji je z zakonom naložil, da do-
ločena vprašanja mora urediti. Izvršilne klavzule so lahko pri 
nalaganju oziroma pooblaščanju za izdajo izvršilnih predpisov 
splošnejše (npr. ne določajo natančno, kaj je treba urediti z izvr-
šilnim predpisom) ali povsem precizne (natančno določajo ma-
terijo, ki jo sme izvršilni predpis urejati). Kakšno vrsto izvršilne 
klavzule bo zakonodajalec v posameznem primeru izbral, sodi 
v polje njegove proste presoje, s tem, da je omejen z ustavno 
opredeljenimi razmerji med zakonodajno in izvršilno oblastjo, 
kot izhajajo iz drugega odstavka 120. člena Ustave.

9. V izpodbijanih določbah 133. člena ZDoh-1 in 143. člena 
ZDoh-2 je vsebovana splošna izvršilna klavzula, ki ministru, 
pristojnemu za finance, daje pooblastilo, da lahko izda podrob-
nejše predpise za izvajanje zakona (ZDoh-1 oziroma ZDoh-2). 
Kljub temu pa je oziroma bo moral minister, pristojen za finan-
ce, pri izdaji podzakonskih predpisov upoštevati drugi odstavek 
120. člena Ustave, ki mu prepoveduje, da bi podzakonski pred-
pis vseboval določbe, za katere v zakonu ni podlage oziroma 
vsebinskega okvira. Zato izpodbijani 133. člen ZDoh-1 ni bil v 
neskladju z Ustavo (1. točka izreka). Iz enakih razlogov tudi 
izpodbijani 143. člen ZDoh-2 ni v neskladju z drugim odstav-
kom 120. člena Ustave (2. točka izreka). Vprašanje morebitne 
prekoračitve pooblastil, ki izhajajo iz izvršilnih klavzul, določe-
nih v izpodbijanih določbah in s tem kršitve drugega odstavka 
120. člena Ustave, pa je lahko vprašanje presoje ustavnosti in 
zakonitosti podzakonskih predpisov, ki so bili izdani na podlagi 
133. člena ZDoh-1 oziroma so izdani na podlagi 143. člena 
ZDoh-2. Zato so predlagateljevi očitki neutemeljeni.

C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez 
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, 
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik 
in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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BLED

1771. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 3. redni 
seji dne 27. 3. 2007 sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

središče Bleda
(Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05)

1.
Z namenom opredelitve pojma mešana raba v območjih 

M3, M4, M5, M6 – M6/1, M6/2, M8, M10, M11, M12 in M13 
– M13/1, M13/2, M13/3 v členih 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18., 
19. in 20. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče 
Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 
121/05) – v nadaljevanju Odlok, ki se nanaša na funkcije ob-
močij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugih posegov, 
se sprejme obvezna razlaga k Odloku.

2.
Razlaga se:
– da v ureditvenih enotah M3, M4, M5, M6 – M6/1, M6/2, 

M8, M10, M11, M12 in M13 – M13/1, M13/2, M13/3 mešano 
rabo tvorijo nestanovanjske stavbe v skladu z Uredbo o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objek-
tov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).

Št. 039-12/2007
Bled, dne 27. marca 2007

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za središče 
Bleda

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 
(Uradni list RS, št. 110/03, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta 
Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je Občinski 
svet Občine Bled na 29. redni seji dne 20. 9. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorsko ureditvenih pogojih  
za središče Bleda

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda 
(Uradni list RS št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05) 
– v nadaljnjem besedilu Odlok o PUP.

2. člen
Spremenijo se določbe 11. člena Odloka o PUP, ki opre-

deljujejo pogoje za gradnjo in druge ureditve v ureditvenem 

območju M4 – Ob Prešernovi cesti. Sprememba in dopolnitev 
odloka se nanaša na objekt Prešernova 37 na zemljišču parc. 
št. 354/3 in 354/6, obe k.o. Bled.

3. člen
V četrtem odstavku 11. člena Odloka o PUP se besedilo 

»novogradnja objekta, kot nadomestitev obstoječega objekta« 
nadomesti z »novogradnja objekta«.

4. člen
Besedilo v petem odstavku 11. člena Odloka o PUP se 

spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za oblikovanje objekta na Prešernovi cesti 37:
– izraba (i) do 0,4 znotraj parcele
– višina: največ K+P+2, kota pritličja + – 0.00 = 491,00 m 

(toleranca +- 50 cm)
– streha objekta naj v primeru novogradnje ohrani obliko 

in plitev naklon strehe obstoječega objekta, padec strešine je 
proti severovzhodu

– oblikovanje objekta: v primeru novogradnje je potrebno 
objekt oblikovati kot vilsko stavbo podobne tlorisne zasnove kot 
obstoječi objekti iste dejavnosti, dopušča se uporaba lesenih 
opažev v kombinaciji z ometom, naravnim kamnom in stekle-
nimi površinami. Barva kritine: siva, kritine s trajnim odbojnim 
efektom niso dopustne

– ograjevanje zemljišč: živa meja ali stebri s kovinskim 
transparentnim polnilom

– dostop/dovoz:
Ukine se obstoječi cestni priključek območja M4, Ob 

Prešernovi cesti na javno cesto, ki je v križišču ceste Ceste 
svobode (parc. št. 861/1, k.o. Bled) in Prešernove ceste (parc. 
št. 871, k.o. Bled). Dopušča se le ureditev peš dostopa na ploč-
nik, ki se uredi skladno s predpisi na mestu ukinjenega cestne-
ga priključka (dvig roba pločnika, sanacija pločnika, ureditev 
navezave pešpoti na pločnik, ureditev območja ob pločniku). 
Dovoz do morfološke enote M4 je dopusten preko območja 
morfološke enote I5. V fazi izdelave projektne dokumentacije 
je skladno s smernicami DRSC št. 347-09-12440/2006-14 po-
trebno urediti obstoječi cestni priključek občinske ceste parc. 
št. 350/3, k.o. Bled na državno cesto parc. št. 871, k.o. Bled, s 
katere se napajajo tudi obstoječa območja morfoloških enot, ki 
so v Odloku o PUP za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 
4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05) opredeljena z oznakami I5, 
Mežakla; M6/1, ob Prešernovi cesti; M5, ob Prešernovi cesti in 
I7, Partizan ter po ukinitvi cestnega priključka na Cesto svo-
bode preko I5 tudi tangirano območje sprememb in dopolnitev 
po tem Odloku, t.j. morfološka enota M4, ob Prešernovi cesti. 
Ureditev cestnega priključka je pogoj za začetek gradnje in za 
izdajo gradbenega dovoljenja za objekte na obravnavanem 
območju.

Za posege v 15 m varovalnem pasu državne ceste 
in za preureditev cestnega priključka na državno cesto je 
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS 
za ceste.

– parkiranje: dopušča se izvedba podzemne garaže z 
dovozom iz smeri ureditvenega območja z oznako I-5 pod 
pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po-
trebe po parkirnih prostorih se zaradi ohranjanja za središče 
Bleda značilnega ambienta in visokodebelne vegetacije lahko 
zagotovi tudi na javnih in drugih površinah na podlagi soglasja 
lastnika le-teh oz. druge oblike razpolaganja z zemljiščem 
(najem, nakup itd).

5. člen
Spremembe za ureditveno območje B – M 4 so prikazane 

tudi v grafičnem delu akta.

OBČINE
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 039-7/2006
Bled, dne 20. septembra 2006

Župan
Občine Bled

Jože Antonič l.r.

1773. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2007 
po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96, 1/97, 
43/99, 12/01) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 3. redni 
seji dne 27. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za leto 2007 po 
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

1. člen
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto 2007 

znaša 0,075 EUR.

2. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o vrednosti točke za leto 2006 po Odloku o komunalnih taksah 
v Občini Bled (Uradni list RS, št. 119/05).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 039-9/2007
Bled, dne 27. marca 2007

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

1774. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 
št. 1154/5 k.o. Želeče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 2. redni 
seji dne 27. 2. 2007 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra  

na parceli št. 1154/5 k.o. Želeče

1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1154/5 k.o. Želeče 

dvorišče v izmeri 90 m2 vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 
št. 1882 k.o. Želeče preneha biti javno dobro in se vpiše v 
zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena lastninska pravica za 
Občino Bled.

2. člen
Nepremičnina zemljišče parc. št. 1154/5 k.o. Želeče po-

stane lastnina Občine Bled.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 039-8/2007
Bled, dne 27. februarja 2007

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

CERKNO

1775. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini 
Cerkno

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 13. in 25. člena 
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski 
svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Cerkno

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija 

ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokal-
nih cest, javnih poti in ostalih prometnih površin, kot obvezne 
gospodarske javne službe na območju Občine Cerkno in se 
določijo obveznosti zavezancev v zvezi z izvajanjem zimske 
službe na območju Občine Cerkno.

2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na 

lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, in-
tervencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: 
ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanci.

Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanj-
skih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki.

Javne prometne površine so vse kategorizirane in neka-
tegorizirane ceste, trgi in javni parkirni prostori.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila prome-

tnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za pre-

prečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih 

prometnih površin;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah, 

otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poško-
dovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in 
stvari;

5. odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije 

in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
9. namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s 

katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena 
varnost občanov in premoženja;
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10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih 
cevi;

11. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest;
13. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času nemoten 

promet na javnih prometnih površinah.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

4. člen
Izvajalec po tem odloku na območju Občine Cerkno je 

fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske služ-
be), ki se izbere na podlagi javnega razpisa.

Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske služ-
be ter Občine Cerkno se uredijo s pogodbo.

Pogodba z izbranim ponudnikom se sklene za obdobje 
največ štirih let in jo je po preteku tega časa možno podalj-
šati.

5. člen
Občinska uprava vsako leto do 31. oktobra izdela ope-

rativni načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in 
objektov, na katerih se izvaja zimska služba.

Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi 
prioriteta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in 
ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov, 
odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor 
in nadzor nad izvajanjem zimske službe.

Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 
15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje 
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.

6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko 

službo;
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega ma-

teriala in soli;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem pro-

gramu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteoro-
loškimi napovedmi;

4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se 
na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih 
odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi pre-
ventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih 
se lahko pričakuje poledica;

5. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko 
ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec 
sam;

6. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo 
zimsko obdobje.

7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi 

naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge, dovozi 

k zdravstvenemu domu, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, 
gasilskim domovom in drugim javnim ustanovam;

2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
Natančen prioritetni vrstni red po tem členu pripravi stro-

kovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
Delo na cestah 1. prioritete poteka tako, da je prevoznost 

ob delovnih dneh zagotovljena do 5. ure. Začasni zastoji v 
odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin 
so možni predvsem v času med 23. in 5. uro zjutraj ter ob dela 
prostih dnevih. Ceste druge prioritete se praviloma usposobijo 
do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo 
verig. Na cestah tretje prioritete so možni tudi daljši zastoji v 
odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.

8. člen
Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da je prostor 

za pešce, kjer dopuščajo razmere, v širino najmanj 1 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na ploč-

nik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oziroma je v takem 
primeru potrebno poskrbeti za odvoz snega.

Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogo-
če, je izvajalec zimske službe dolžan, na drug način odstraniti 
sneg z vozišča pločnikov, mostov in drugih javnih površin.

Sneg se pluži na mesta, kjer je prostor, ne glede na la-
stnike zemljišča.

9. člen
Ob pojavu poledice, ob pričakovanju le-te po meteorolo-

ški napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni 
posipati ceste ter pločnike. Izbira uporabljenih materialov in 
način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na 
vsakokratne okoliščine v skladu s 7. členom tega odloka.

10. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za 

povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali 
malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.

11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena 

v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem 

delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radijana postajali-
šča);

– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti 
v dolžini 20 m.

Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg 
odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se sneg ne sme 
odložiti na pločnikih.

12. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni načrt zimske službe;
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zim-

ske službe;
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem 

planu za tekoče leto.

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU  
ZIMSKIH RAZMER

13. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so 

dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna povr-
šina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:

1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati površine za pešce ob poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki 

meteornih voda, snežni ščitniki in drugo na pročeljih hiš, ki so 
obrnjene na cesto;

4. odstraniti novozapadli sneg z bankin za pešce, par-
kirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko 
zapade 10 cm snega;

5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za inter-
vencije in požarno varnost.

Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih ze-
mljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.

14. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora 

ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 13. člena 
tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na 
stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
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15. člen
Površine za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo 

le s soljo ali peskom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi 

ali drugim nasipnim materialom. Zavezanci dobijo posipne 
materiale pri krajevnih izvajalcih zimske službe.

16. člen
Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža 

varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadr-
ževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki 
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti 
je treba odstranjevati ledene sveče.

Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je po-
trebno hodnik za pešce oziroma cestišče ustrezno zavarovati.

17. člen
Pri odstranjevanju snega iz javnih prometnih površin, 

streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odmeta-
vati sneg na druge javne prometne površine, razen v primeru iz 
8. člena tega odloka. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, 
pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, 
kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem 
odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih 
prometnih površin.

Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo 
biti dostopni ob vsakem času.

18. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno s površin iz 

2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov 
(peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno 
prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje 
ceste in prometa v zimskem času.

V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

19. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah, 

župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski 
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne 
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Cerkno. V 
tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame 
občinski štab za civilno zaščito.

VI. NADZOR

20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-

na oseba za izvajanje lokalnega nadzora oziroma občinska 
uprava.

Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca 
naslednje naloge:

1. kvalitetni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske 

službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije 

dela.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

21. člen
Z globo 425,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe, 

ki stori prekršek iz 6., 7., 8. in 11. člena tega odloka.
Z globo 125,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

22. člen
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posame-

znika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 13. člen;
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek  

17. člena.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgo-

vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

VIII. KONČNA DOLOČBA

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

Republike Slovenije.

Št. 011-0001/2007-3
Cerkno, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

DOBRNA

1776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2006

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in skladno s 15. členom Statuta Ob-
čine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 
in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 
29. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Dobrna za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Ob-

čine Dobrna za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke 
proračuna Občine Dobrna.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2006 

izkazuje: 
v tisoč SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 362.771
70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+70

4+705+706) 152.820
700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK 107.676
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 12.661
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 32.483

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+712+714) 34.193
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 7.514
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 417
712 DENARNE KAZNI 217
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 9.270
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 16.775

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 43.118
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 6.050
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 37.068

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 200
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 200

74 TRANSFERNI PRIHODKI 132.440
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 130.940
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA 
EU 1.500

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 387.196
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+40

4+409) 156.448
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 35.708
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 5.677
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 112.063
409 REZERVE 3.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 119.953
410 SUBVENCIJE 6.082
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 59.608
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 20.652
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 33.611

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 88.266
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 88.266

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 22.529
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAV. IN 
FIZ. OS., KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI 17.215
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 5.314

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI-ODHODKI) –24.425

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA 7.400
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.400
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501) 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –17.025
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 24.425
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 41.147

3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter 

računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so 
sestavni del zaključnega računa.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-0005-1/2007
Dobrna, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORNJI PETROVCI

1777. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem 
financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju 
januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 30. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je 
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 3. izredni seji dne 
4. 4. 2007 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju 

Občine Gornji Petrovci v obdobju  
januar–marec 2007

1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine Gor-

nji Petrovci v obdobju januar–marec 2007, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 134/06, se spremeni 1. člen tako, da se 
glasi: 

»S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja) in se podaljša do 30. 4. 2007 oziroma 
do sprejema proračuna.«.

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 
od 1. 4. 2007 dalje.

Št. 032-0001/2007-13
Gornji Petrovci, dne 5. aprila 2007

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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IVANČNA GORICA

1778. Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne 
vode na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 3. seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica dne 29. 3. 
2007 na predlog župana Občine Ivančna Gorica sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
Odloka o varstvu virov pitne vode na območju 

Občine Ivančna Gorica

Glede na določila 11. člena Odloka o varstvu virov pi-
tne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik 
Občine Ivančna Gorica, št. 5/97), ki v peti alinei prepoveduje 
gradnjo kampov in kopališč, se ta alinea razlaga tako, da je 
prepovedano kampirati vključno s postavljanjem šotorov in 
drugih objektov, namenjenih prebivanju z namenom začasnega 
prebivanja.

Št. 355-0001/97
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1779. Odlok o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo na območju Mleščevo

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja ze-
mljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 16. člena 
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 
2007 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo  

na območju Mleščevo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina programa opremljanja)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč 
za gradnjo za območje opremljanja Mleščevo (v nadaljevanju: 
program opremljanja), ki ga je 10. 5. 2006 izdelalo podjetje 
Espri, d.o.o. Novo mesto.

Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. podatke o območju opremljanja
2. prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. podlage za odmero komunalnega prispevka.

II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA

2. člen
Naselje Mleščevo leži na južnem delu Ivančne Gorice za-

hodno od ceste proti Muljavi. Je sorazmerno redko poseljeno. 
Po podatkih statističnega urada RS sta bila na dan 31. 12. 2003 
registrirana 102 prebivalca.

Načrtovana gradnja komunalne infrastrukture je predvide-
na na območju stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja 
naselja Mleščevo. Celotna površina območja opremljanja ob-
sega 7,83 ha stavbnih površin.

Z izgradnjo komunalne infrastrukture bodo tangirane na-
slednje parcelne številke: 813/1, 174/1, 174/2, 119/4, 110, 109, 
119/9, 113/3, 152/1, 105/3, 183/4, 151/1, 151/2, 179/2, 111/1, 
111/2, 182/2, 152/2, 153/2, 146/1, 149, 771, 779/1, 781/1, 782, 
783, 119/5, 183/5, 140, 137/1, 138, 129, 137/3, 123/2, 114/4, 
144/1, 144/6, 108/2, 105/8.

3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na 

dve ožji območji opremljanja, in sicer:
1. območje: Stanovanjska gradnja
2. območje: Javne površine: prometne površine.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

4. člen
Obstoječa infrastruktura: Naselje Mleščevo je opremlje-

no z dovoznimi potmi, deloma asfaltiranimi, deloma neasfaltira-
nimi. Komunalno je opremljeno z vodovodnim, električnim ter 
telekomunikacijskim omrežjem. Samo naselje še nima zgrajene 
javne kanalizacije. Hiše imajo lokalne greznice z iztokom v 
ponikovalnice ali odprte kanale – jarke. Meteorna voda s streh 
in dvorišč (ter predvidoma tudi pretoki iz greznic) je pri večini 
objektov speljana bodisi v ponikovalnice ali po terenu. Naselje 
tudi nima javne razsvetljave.

Območje se na obstoječo cestno in komunalno infrastruk-
turo priključuje na naslednje načine:

Kanalizacijsko omrežje za sanitarno odpadno vodo: V 
zgornjem in osrednjem delu naselja so trase kanalov speljane 
večinoma po obstoječih dovoznih cestah in poteh, ki so v načrtu 
za delno razširitev in asfaltiranje. Glavni kanal za sanitarno od-
padno vodo je od naselja proti čistilni napravi speljan po kolovo-
zni poti. Nanj se priključi sekundarni kanal O-1, ki je namenjen 
priključevanju odpadne vode hiš na tem področju. Glavni zbirni 
kanal O za sanitarno odpadno vodo se priključuje na zbiralnik, 
ki je priključen na čistilno napravo Ivančna Gorica.

Kanalizacija za meteorno vodo: Kanalizacija za me-
terono vodo je načeloma predvidena samo za odvod cestne 
meteorne vode. Ostala meteorna voda pri objektih ostane ve-
činoma tako kot doslej in se mora v največji možni meri ponikati 
ali speljati na prosto, od koder počasi ponikne v odprtih jarkih. 
Recipient za odvod meteorne vode je potok Višnjica.

Rekonstrukcija javnih poti: Načrtovana rekonstrukci-
ja javnih poti v naselju Mleščevo predstavlja navezavo vseh 
stanovanjskih in gospodarskih objektov ob njih na regionalno 
cesto I. reda štev. 216, odsek 1367 Ivančna Gorica–Krka. Gre 
za naslednje javne poti: JP 639 321, JP 639 281, JP 639 282, 
JP 639 283 in lokalni dovoz za nekaj stanovanjskih objektov 
zahodno od JP 639 282.

Hodnik za pešce: Zaradi prometa pešcev je na levi strani 
rekonstrukcije javne poti JP 639 321 predviden z betonskim 
robnikom ločen in dvignjen hodnik za pešce širine 1,30 m. Ho-
dnik poteka od začetka do konca rekonstrukcije ceste.

Javna razsvetljava: V naselju je predvidena tudi ureditev 
javne razsvetljave.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA  
PRISPEVKA

5. člen
(Skupni in obračunski stroški opremljanja  

stavbnega zemljišča)
Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po 

cenah 30. aprila 2006 1.352.111 EUR in obsegajo: stroške 
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izdelave programa opremljanja, stroške prostorske in projek-
tne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odškodnin za 
zemljišče za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne 
in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nadzora in 
vodenja investicije.

Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po 
cenah 30. aprila 2006 66.767 EUR in vključujejo del stroškov 
za ureditev kanalizacije in javne razsvetljave.

Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opre-
mljanja je v finančnem delu programa opremljanja.

6. člen
(Viri financiranja)

Finančna sredstva za izvedbo komunalne in cestne infra-
strukture na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna 
Gorica v dogovoru z upravljalci energetskih in komunalnih 
naprav ter cest. Pri tem zagotavlja 66.767 EUR na račun bo-
dočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci 
na območju opremljanja, preostala potrebna sredstva pa zago-
tavlja za svoj račun iz občinskega proračuna.

7. člen
(Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel 

oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Obračunski stroški opremljanja se delijo samo na 1. ob-

računsko območje investicije, in sicer se delijo samo stroški za 
rekonstrukcijo javnih poti, izgradno kanalizacije in ureditev jav-
ne razsvetljave. Stroški se delijo na površino gradbenih parcel 
in neto tlorisno površino objektov.

Glede na to, da Občina Ivančna Gorica še nima spreje-
tega prostorskega reda, v katerem bi bila določena merila za 
odmero komunalnega prispevka, je v programu opremljanja 
upoštevano:

– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto 
tlorisne površine enako,

– da je faktor dejavnosti (K dejavnost) enak 1.
Tako so stroški opremljanja za zavezance po območjih 

opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. aprila 
2006 naslednji (v EUR):

Postavka Območje 1
1. Kanalizacija
na m2 gradbene parcele 0,55
na m2 stanovanjske površine 6,60
2. Javna razsvetljava
na m2 gradbene parcele 0,37
na m2 stanovanjske površine 4,40
Skupaj
na m2 gradbene parcele 0,92
na m2 stanovanjske površine 11,00

8. člen
(Način revalorizacije in plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«.

Občina oziroma javno komunalno podjetje bo zavezancem 
za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe stanovanjske 
objekte odmerila komunalni prispevek po uradni dolžnosti.

Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih 
objektov pa bo odmerila komunalni prispevek za javno razsve-
tljavo in kanalizacijo po tem programu opremljanja, za ostalo 
infrastrukturo pa po obstoječem občinskem odloku z odločbo 
pred izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer na podlagi podat-
kov o površini gradbene parcele in neto tlorisni površini objekta 
iz projekta PGD.

9. člen
(Terminski plan izvedbe investicije)

Izvajanje predvidene komunalne infrastrukture je predvi-
deno po naslednjem terminskem planu:

– v letu 2005 je bila dokončana I. faza kanalizacije,
– v letu 2006 bo dokončana II. faza kanalizacije in izve-

deno asfaltiranja javnih poti,
– v naslednjih letih bo v okviru razpoložljivih finančnih 

sredstev postopoma dokončano predvideno komunalno ure-
janje naselja.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(Strokovne podlage za program opremljanja)

Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena 
tega odloka so na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.

11. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2007
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1780. Odlok o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo na območju ZN 14/a Novi center 
Ivančna Gorica

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na 

območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina programa opremljanja)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč 
za gradnjo za območje opremljanja »ZN 14/a Novi center 
Ivančna Gorica« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 
oktobra 2006 izdelalo podjetje Espri, d.o.o. Novo mesto.

Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. podatke o območju opremljanja
2. prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. podlage za odmero komunalnega prispevka.

II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA

2. člen
Območje ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica obsega 

območje med železniško progo na severu, Rimsko cesto na 
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vzhodu, vzhodno obvozno cesto na jugu in regionalno cesto 
na zahodu. Območje, v katero je vključeno širše območje griča 
s cerkvijo sv. Jožefa, leži jugovzhodno od sedanjega centra 
Ivančne Gorice.

Načrtovana gradnja komunalne infrastrukture je predvi-
dena na območju stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega ob-
močja ZN 14/a Novi center. Celotno območje urejanja je veliko 
približno 7,9 ha.

V območju lokacijskega načrta so zajeta zemljišča ozi-
roma deli zemljišč s parc. št.: 31/2, 31/5, 32/4, 32/10, 32/11, 
31/12, 31/21, 31/22, 31/23, 32/2, 33/2, 33/6, 33/13, 33/22, 50, 
53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 
54/9, 54/10, 54/11, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 
57/1, 57/2, 57/3, 57/9, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 816/18, 780/3, vse 
k.o. Gorenja vas, in parc. št. 632/3 k.o. Radohova vas.

3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na 

sedem ožjih obračunskih območij, in sicer:
1. območje: Stavbe centralnih dejavnosti
2. območje: Blokovna gradnja
3. območje: Pokopališče
4. območje: Novi objekti
5. območje: Obstoječa gradnja
6. območje: Javne površine
7. območje: Zelene površine
Podrobnejša razdelitev in prikaz površin je v programu 

opremljanja in grafični prilogi k njemu.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

4. člen
Obstoječa infrastruktura: Območje zazidalnega načrta 

je že sedaj delno opremljeno s komunalno infrastrukturo, ki je 
bila prilagojena sedanji ureditvi prostora in porabnikom. Na 
obravnavanem območju je le nekaj obstoječih objektov, ki so 
priključeni na komunalno omrežje, in sicer: zdravstveni dom, 
nova cerkev sv. Jožefa na delno nasutem griču in dva stano-
vanjska objekta, sicer pa je prostor nepozidan. Predvidena 
kanalizacijski in vodovodni sistem se navezujeta na že obsto-
ječa sistema, pri čemer se neposredno v območju opremljanja 
ohrani cca 460 m obstoječega vodovodnega omrežja in cca 
403 m obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki bosta služila 
tudi novim uporabnikom.

Predvidena je naslednja nova infrastruktura:
Cestno omrežje: Na območju opremljanja je predvidena 

ureditev notranje prometne ureditve cestnih povezav in parkir-
nih površin s povezavami z obstoječo cestno infrastrukturo ter 
ureditev vseh potrebnih komunalnih vodov.

Vodovod: Sekundarno omrežje bo potrebno v območju 
opremljanja obnoviti oziroma zgraditi na novo ter situacijsko 
prilagoditi novi prometni in zazidalni situaciji. Del vodovodnega 
sistema na območju je že zgrajen.

Kanalizacija: Novo projektirana kanalizacija je predvide-
na v mešanem sistemu, s tem da se obstoječi vodi ohranijo v 
največji možni meri. V sklopu izgradnje novih cest se zgradijo 
novi sekundarni kanalizacijski vodi. Vsi kanali so predvideni kot 
mešani. Vsi projektirani kanali potekajo po javnih površinah in 
se priključujejo na glavni kanal.

Elektroenergetsko omrežje: Na območju je predvi-
dena ena nova tipska kabelska transformatorska postaja v 
montažnem betonskem ohišju tipa TPR-C, v katero se vgradi 
ustrezna oprema. Za postajo bo potrebno zgraditi nov 20 kB 
priključni kablovod.

Javna razsvetljava: Na območju razsvetljave cest se 
predvidi namestitev 41 novih svetilk, ki se bodo napajale z 
novega prižigališča javne razsvetljave na tem področju, loci-
ranega poleg predvidene TP. Za razsvetljavo trgov, ploščadi, 
pristopnih poti in parkirišča je predvidenih 64 novih svetilk, 

postavljenih na 60 novih kandelabrov, ki se bodo ravno tako 
napajali z novega prižigališča.

TK omrežje: Na področju, predvidenem za pozidavo, se 
pričakuje 350 telefonskih priključkov. Na severozahodnem robu 
zazidalne cone se predvidi priključek TK omrežja v ZN na TC 
Ivančna Gorica, izveden v kabelski kanalizaciji. Predvideno je 
omrežje s TK 59 kabli v kabelski kanalizaciji.

KKS omrežje: Novo KKS omrežje naj bi zagotovilo nemo-
ten sprejem TV in RA signalov ter dodatnih storitev, ki jih taka 
omrežja omogočajo. Priključni koaksialni kabel do objekta bo 
izveden s kabelsko kanalizacijo. Notranja instalacija od KKS 
omaric do antenskih vtičnic v objektih je v pristojnosti samih 
investitorjev oziroma lastnikov objektov.

Ogrevanje: Ogrevanje se izvede s posameznimi kurilni-
cami. Vsak objekt ima svojo kotlovnico, ki je v primeru ogreva-
nje s kurilnim oljem v kletnih prostorih, v primeru ogrevanje s 
plinom pa mora biti v pritličju.

Odstranjevanje odpadkov: Komunalni odpadki se zbira-
jo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na 
komunalno deponijo.

Zelene površine: Z zatravitvami in zasaditvami drevja se 
poudarijo najpomembnejše osi v prostoru (drevoredi ob cestah, 
zasaditev vzdolž železnice, nasadi drevja pri krajevnem trgu in 
Zdravstvenem domu) in oblikujejo ambienti znotraj območja 
urejanja (trg, zelenici in igrišči pri obeh otroških vrtcih, pokopa-
lišče, gruča nizkih blokov).

Otroška igrišča in drobna urbana oprema: Otroško igri-
šče severno od vrtca se uredi kot ograjena, pretežno zelena po-
vršina. Na travnatem delu igrišča se oblikuje manjša vzpetina, 
ki ne sme biti višja od 2,5 m, na robovih območja pa se zasadijo 
drevje in grmovnice v nepravilnem, organskem vzorcu. Manjši 
del igrišča se utrdi s tlakovanjem, na tej površini se namestijo 
igrala. Manjša otroška in druga igrišča pri stanovanjskih blokih 
se uredijo na območju stanovanjske pozidave in oblikujejo kot 
manjše zelene površine, ambienti za druženje stanovalcev za 
otroke in za odrasle.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA  
PRISPEVKA

5. člen
(Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega 

zemljišča)
Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po 

cenah 31. oktobra 2006 3.278.652 EUR in obsegajo: stroške 
izdelave programa opremljanja, stroške prostorske in projek-
tne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odškodnin za 
zemljišče za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne 
in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nadzora in 
vodenja investicije ter nadomestitvene stroške obstoječe ko-
munalne infrastrukture.

Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po 
cenah 31. oktobra 2006 2.178.704 EUR in obsegajo: stroške 
izdelave programa opremljanja, stroške prostorske in projektne 
dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odškodnin za ze-
mljišče za ureditev infrastrukture, del stroškov izgradnje cestne 
in komunalne infrastrukture, del stroškov strokovnega nadzora 
in vodenja investicije ter nadomestitvene stroške obstoječe 
komunalne infrastrukture.

Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opre-
mljanja je v finančnem delu programa opremljanja.

6. člen
(Viri financiranja)

Finančna sredstva za izvedbo komunalne in cestne infra-
strukture na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna 
Gorica v dogovoru z upravljalci energetskih in komunalnih 
naprav ter cest. Pri tem zagotavlja 2.178.704 EUR na račun 
bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zave-
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zanci na območju opremljanja, preostala potrebna sredstva pa 
zagotavlja za svoj račun iz občinskega proračuna.

7. člen
(Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel 

oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Obračunski stroški opremljanja se delijo na 1., 2., 3. in 4. 

ožje obračunsko območje investicije, pri čemer se na navedena 
območja delijo vsi obračunski stroški opremljanja območja. 
Stroški se delijo na površino gradbenih parcel in neto tlorisno 
površino objektov.

Občina Ivančna Gorica določa, da se pri izračunu upo-
števa:

– da je razmerje med merilom gradbene parcele in meri-
lom neto tlorisne površine 30:70

– da je faktor dejavnosti (K dejavnost) za celotno območje 
enak 1,00.

Tako so obračunski stroški opremljanja za zavezance po 
območjih opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 
31. oktober 2006 naslednji (v EUR):

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(Strokovne podlage za program opremljanja)

Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena 
tega odloka so na vpogled na sedežu Občine Ivančna Go-
rica.

11. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 35003-0375/2005
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

  I. območje II. območje IIII. območje IV. območje

1. Cestno omrežje

na m2 gradbene parcele 51,49 56,78 16,28 31,52

na m2 neto tlorisne površine 112,99 109,00 751,79 150,40

2. Vodovod

na m2 gradbene parcele 3,73 4,12 1,18 2,29

na m2 neto tlorisne površine 8,19 7,90 54,51 10,91

3. Kanalizacija

na m2 gradbene parcele 23,92 26,38 7,56 14,65

na m2 neto tlorisne površine 52,50 50,65 349,31 69,88

4. Javna razsvetljava

na m2 gradbene parcele 8,14 8,97 2,57 4,98

na m2 neto tlorisne površine 17,86 17,23 118,82 23,77

Skupaj

na m2 gradbene parcele 90,76 100,08 28,69 55,57

na m2 neto tlorisne površine 199,17 192,14 1.325,20 265,12

8. člen
(Način revalorizacije in plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«.

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske 
uprave z odločbo po uradni dolžnosti glede na obračunske 
stroške iz 7. člena. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o 
kateri odloča župan.

9. člen
(Terminski plan izvedbe investicije)

Predvideno je, da se bo investicija izvajala v letih 2007 in 
2008, pri čemer pa je dinamika izgradnje predvidene cestne in 
komunalne infrastrukture odvisna tudi od razpoložljivih finanč-
nih sredstev in povpraševanja potencialnih zavezancev za 
plačilo komunalnega prispevka.
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1781. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/b 
– Kojina

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 16. čle-
na Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 
2007 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu območja S3/b – Kojina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za 
območje urejanja S3/b Kojina, ki vsebuje:

– ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vpli-

vov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in 

druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja 
nanjo,

– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje nara-
ve, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih 
dobrin,

– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami,

– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje 

in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim  

lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom S3/b Kojina se predvidi 

prostorska ureditev območja za gradnjo enodružinskih sta-
novanjskih objektov, za ureditev zunanjih zelenih in utrjenih 
površin ter za gradnjo prometne, energetske, vodovodne in 
druge komunalne infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)

I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje gra-

fične načrte:
– Izsek iz dolgoročnega plana na pregle-

dnem katastrskem načrtu M 1:5000
– Izsek iz kartografskega dela PUP-a M 1:5000
1. Prikaz ureditvenega območja M 1:500
2. Zazidalna situacija M 1:500
3. Namenska raba in parcelacija M 1:500
4. Umestitev v prostor z vplivi in povezavami 

s sosednjimi območji M 1:500
5. Lega objektov in funkcionalno tehnična 

zasnova objektov M 1:500
6. Zasnova zelenih površin M 1:500
7. Zasnova prometne ureditve M 1:500
8. Zasnova komunalnih in energetskih ure-

ditev M 1:500
9. Zaščita in reševanje M 1:500
10. Etapnost M 1:500

4. člen
(priloge občinskega lokacijskega načrta)

Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega 

načrta
4. Strokovne podlage
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Spis postopka in sprejemanja akta
7. Seznam upoštevanih aktov in predpisov
8. Program opremljanja zemljišč
9. Idejne rešitve objektov.

5. člen
(izdelovalec občinskega lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt S3/b Kojina je na podlagi programa pri-
prave izdelala Arhitektura d.o.o. iz Ljubljane, Jurčkova 21a, 
pod številko projekta 5/2004 v mesecu septembru 2006 in ga 
v skladu z mnenji ključnih nosilcev urejanja prostora uskladila 
v mesecu decembru 2006.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA

6. člen
(ureditveno območje)

Obseg
Meja obravnavanega območja je razvidna iz grafičnega 

dela lokacijskega načrta.
Vključuje zemljišče parcelne številke 817/1, 821/2, 822, 

823, 824, 825, 827, 817/2, 1622, vse k.o. Stična.
Meja
Meja območja lokacijskega načrta poteka skladno določi-

lom Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega družbenega plana Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 75/04, 124/04). Območje se nahaja severno, 
ne daleč stran od osnovne šole Stična, na izpostavljeni legi.

7. člen
(trajne in začasne rešitve)

Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni. 
Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega loka-
cijskega načrta.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

8. člen
(opis rešitve načrtovanih objektov in površin)

Namembnost
Območje urejanja je skladno sprejetim programskim za-

snovam namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji s srednjo 
gostoto, ki ne presega dovoljenih vplivov in obremenitev okolja 
za stanovanjska območja. Na območju so že zgrajeni stano-
vanjski in gospodarski objekti, na katerih je mogoče izvajati 
potrebna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in prenove.

Zazidalna zasnova
Z izbrano urbanistično ureditvijo se ureja območje name-

njeno enodružinski stanovanjski gradnji in prenovi obstoječe 
gradnje. Dostop do območja je predviden po novi dostopni 
poti iz smeri Stična s priključkom na lokalno cesto. V ožjem 
območju LN poteka dostopna pot ob vznožju pobočja, ki je 
predmet lokacijskega načrta. Nanjo priključujejo notranje do-
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stopne poti, ki ležijo v smeri pobočja pravokotno na dostopno 
pot. Osrednja notranja dostopna pot se prečno razveja v troje 
notranjih ulic, ki potekajo vzporedno s plastnicami terena. Na 
ta način je mogoče na celotnem območju locirati 15 novih eno-
družinskih objektov, ki izkoriščajo pobočno lego območja, tako 
da so terasasto umeščeni v prostor. Garažne etaže objektov 
so dostopne iz cestnega, nižjega nivoja, medtem, ko je pritličje 
objektov postavljeno na višji nivo raščenega terena.

9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Stanovanjsko podobmočje je povezano s prometno, ener-
getsko in ostalo komunalno infrastrukturo. Pogoji za urbanistič-
no in arhitekturno oblikovanje območja so specifični za vsako 
funkcionalno celoto posebej, in sicer:

Funkcionalna celota FCS 1
Funkcionalna celota FCS1 tvori zahodni del pozidave 

območja, ki se naslanja na glavno dostopno cesto, ob kateri 
se nahajata 2 enodružinska objekta tipa A. Vertikalni gabarit 
objektov tipa A je K+ P+1, tlorisne dimenzije 8,0 x 10.0 m. Ob 
objektih so urejeni parkirni oziroma garažni prostori.

Funkcionalna celota FCS 2
Funkcionalna celota FCS 2 tvori južni del sredinske pozi-

dave območja, tako da izrablja lego osrednje dostopne ceste, 
ob kateri se nahajajo 3 enodružinski objekti tipa B. Vertikalni 
gabarit objektov je K+ P+1, tlorisna dimenzija pa 8,0 x 10.0 m. 
Ob objektih so urejeni parkirni oziroma garažni prostori, dosto-
pni iz notranjih napajalnih cest naselja.

Funkcionalna celota FCS 3
Funkcionalna celota FCS3 tvori zahodni del severnega 

dela sredinske pozidave območja, na katerem se nahajata 
2 enodružinska objekta tipa A. Vertikalni gabarit objektov tipa A  
je K+ P+1, tlorisne dimenzije 8,0 x 10.0 m. Ob objektih so 
urejeni parkirni oziroma garažni prostori, dostopni iz notranjih 
napajalnih cest naselja.

Funkcionalna celota FCS 4
Funkcionalna celota FCS4 tvori vzhodni del severnega 

dela sredinske pozidave območja, na katerem se nahajata 
2 enodružinska objekta tipa A. Vertikalni gabarit objektov tipa A  
je K+ P+1, tlorisne dimenzije 8,0 x 10.0 m. Ob objektih so 
urejeni parkirni oziroma garažni prostori, dostopni iz notranjih 
napajalnih cest naselja.

Funkcionalna celota FCS 5
Funkcionalna celota FCS5 tvori vzhodni del pozidave ob-

močja, ki je naslonjeno na notranjo napajalno cesto, ob katerih 
se nahaja 6 enodružinskih objektov tipa A. Vertikalni gabarit 
objektov je P+1+M, tlorisna dimenzija pa 8,0 x 10.0 m. Ob 
objektih so urejeni parkirni oziroma garažni prostori, dostopni 
iz notranjih napajalnih cest naselja.

Funkcionalna celota FCS6
Funkcionalna celota FCS6 predstavlja ohranjeno zeleno 

površino.
Funkcionalna celota FCI1
Funkcionalna celota FCI1 predstavlja notranje napajalne 

ceste naselja.
Funkcionalna celota FCO1
Funkcionalna celota FCO1 je namenjena organizaciji eko-

loškega otoka.

10. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Tipologija stanovanjskih objektov
Vsi objekti tipa A v območju urejanja morajo biti oblikovno 

in materialno usklajeni tako, da bodo tvorili skladno urbano ce-
loto. Fasada objekta mora biti v pastelnih odtenkih zemeljskih 
barv. Strešine objektov A morajo biti izvedene v pločevinasti 
kritini temno sive barve. Frčade na strehah niso dovoljene. 
Stavbno pohištvo mora biti usklajeno s celoto. Balkonske ogra-

je morajo biti v transparentni kovinski izvedbi. Oporni zidovi 
morajo biti obloženi z lokalnim kamnom oziroma zazelenjeni.

12 objektov tipa A:
Enodružinski objekt – terasna gradnja s kletjo na spodnji 

terasi
gabarit K+ P+1
tlorisna dimenzija: 8,0 x 10.0 m
Kota slemena je 6.50 m iznad kote pritličja, streha je eno-

kapnica v naklonu od 6 do 10 stopinj
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena
Ob objektu so urejena parkirišča z možnostjo nadkritja 

oziroma objekta vkopane garaže, tlorisnih dim. 6,0 x 8,0 m s 
terasno streho.

3 objekti tipa B:
Enodružinski objekt-terasna gradnja s kletjo na spodnji 

terasi
gabarit K+P+1
tlorisna dimenzija: 8,0 x 10.0 m
Kota slemena je 6.50 m iznad kote pritličja, streha je eno-

kapnica v naklonu od 6 do 10stopinj
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena
Ob objektu so urejena parkirišča z možnostjo nadkritja 

oziroma objekta vkopane garaže, tlorisnih dim. 6,0 x 8,0 m s 
terasno streho.

11. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih in zelenih površin)

Zunanje ureditve
Izhajajo iz funkcij posameznih podobmočij ter se podre-

jajo konceptu ureditev zelenih površin na vrtovih. Določa se 
intenzivna zasaditev vseh obcestnih površin na vrtovih in kjer to 
omogočajo odmiki pogojeni z mikrolokacijo komunalnih vodov 
in podzemnih objektov.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE 
INFRASTRUKTURE

12. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Splošni pogoji
Območje načrtovanega OLN se nahaja severno za šol-

skim centrom Ivančna Gorica, nekako med Ivančno Gorico in 
Stično, v predelu Kojina. V naravi gre za vzpetino nad Stiškim 
poljem. Območje je z zahoda dostopno preko dostopne poti 
iz smeri Stična preko parc.št. 1586 k.o. Stična. Dostopna pot 
mora biti dimenzije 2 x 2,75 m ter pločnik dimenzije 3 m. Notra-
nje dostopne poti morajo biti dimenzije 2 x 2,5 m in dvostranski 
pločnik širine 1.50 m. Vse prometne površine morajo biti ozna-
čene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.

Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Ploč-
niki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti 
pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov kot 
so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim 
normativom.

Dovozne poti do objektov in manipulativne površine mo-
rajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) 
ter odvodnjavane.

Zagotovljene so potrebne ustrezne parkirne površine na 
parcelah objektov.

Kanalizacija, vodovodi, plinovod, telefonski in drugi vodi 
ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in 
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi 
s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
stavb, objektov, naprav in napeljav je odgovoren pristojni ob-
činski organ za ceste.
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V. ZASNOVA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN DRUGE 
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI 

PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

Splošni pogoji
Vsi objekti v območju urejanja morajo biti priključeni na 

javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, 
odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo z električno 
energijo in plinom, javno razsvetljavo ter telekomunikacijsko 
omrežje. Obravnavano območje ima urejeno javno infrastruk-
turo v upravljanju izvajalcev javnih gospodarskih služb.

Za zaščito obstoječe in novo predvideno infrastrukturo se 
izdela projektna dokumentacija. Rezervirane so trase za vse 
zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer so upo-
števani predpisani minimalni horizontalni in vertikalni odmiki, 
zahteve upravljavcev, ter vsa zakonska določila predpisov o 
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Vsa načrtovana infrastruktura mora izpolnjevati pogo-
je glede predpisanih horizontalnih in vertikalnih odmikov, ter 
načina križanja. Predvsem je potrebno upoštevati naslednja 
določila:

– horizontalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije 
– najmanj 1 m

– horizontalni odmik vodovoda od VN elektrovoda – 1 m
– vertikalni odmik vodovoda od sanit. kanalizacije: če je 

vodovod nad kanalom 0,4 m
– vertikalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije: če 

je vodovod pod kanalom 0,5 metra s posebno zaščito (tesnjena 
zaščitna cev) v dolžini 3 metre na vsako stran.

Horizontalni odmiki so prikazani v zbirni situaciji komu-
nalnih vodov, vertikalni pa v zbirnem podolžnem profilu vse 
infrastrukture.

Potek obstoječih in novo načrtovanih komunalnih in ener-
getskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz karto-
grafskega gradiva.

14. člen
(vodooskrba)

1. Vodooskrba
Javno vodovodno omrežje se izvede v LŽ DUCTILE iz-

vedbi preseka najmanj 100 mm, z zasuni na odcepih, zračniki 
na najvišjih točkah, blatnimi izusti na najnižjih točkah in hidranti 
tip IMP. Priključevanje objektov se izvede načeloma za vsak 
objekt posebej z navrtno objemko do presekov 6/4«, oziroma 
odcepnim kosom in zasunom nad presekom 50 mm. V kar-
tografski del odloka je vrisati vso novo predvideno primarno 
vodovodno napeljavo, hidrante in hišne vodovodne priključke 
z zunanjimi vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven cest 
– v zelenicah ali drugih lahko dostopnih površinah. Interno 
hidrantno omrežje posameznega kompleksa ali objekta mora 
biti priključeno preko kombiniranega vodomera. V primeru me-
šanih dejavnosti – gospodinjstvo in gospodarstvo, se vgradijo 
vodomeri za ločeno beleženje porabe. Cevovode je predvideti 
in izvesti v obcestnih koridorjih na javnih površinah. Pri tem je 
upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastruk-
turo.

Za oskrbo posameznega objekta s pitno vodo je potreb-
no izdelati načrt strojnih inštalacij kot sestavni del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. V načrtu strojnih inštalacij 
je potrebno izdelati načrt internega vodovodnega omrežja, ter 
priključno omrežje, to je priključek iz javnega vodovodnega 
omrežja do vodomernega jaška. Načrt mora vsebovati tehnič-
no poročilo s hidravličnim izračunom (po veljavnih evropskih 
ali slovenskih normativih – obvezna navedba normativa) in 
popisom del, situacijo priključka in vodomernega jaška v merilu 
1:500 za območje iz zazidalne situacije, oziroma 1:1000 ali 
1:5000 za območje priključka izven zazidalne situacije, podolžni 
profil, karakteristični prerez gradbenega jarka ter tloris in prerez 

vodomernega mesta z vrisano shemo vodovodnih elementov 
in armatur. Priključitev na priključno vodovodno cev se izvede 
z navrtnim oklepom. Priključna cev mora biti izvedena v padcu 
v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi prezračevanja. 
Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši možni poti do zu-
nanjega vodomernega mesta, predvsem po javnih zemljiščih 
in po funkcionalnih zemljiščih v lasti investitorja. Izjemoma 
lahko poteka trasa priključka tudi prek drugih zemljišč, vendar 
mora v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje 
lastnikov tega zemljišča k dovolitvi nameravanega posega ter 
kasnejšim vzdrževalnim in obnovitvenim izvajanjem. Priključna 
cev se izvede v PE izvedbi do preseka 50 mm oziroma NL 
izvedbe za preseke 50 mm in večje, tlačne stopnje najmanj 
PN 16, pod tlakovanimi površinami vložena v dodatno zaščitno 
cev dvakratnega preseka osnovne cevi. Položena mora biti na 
peščeno posteljico (0–8 mm) debeline 10 cm ter po položitvi za-
suta z enakim peskom najmanj 15 cm nad temenom. Na celotni 
trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne 
ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in 
napisom »POZOR VODOVOD«. Gradnja se mora izvajati tako, 
da s posegom v območje vodovodne cevi le te ne poškoduje. 
Merilno mesto se izvede kot zunanji vodomerni jašek, lociran v 
zelenici, na zemljišču investitorja.

Vodomerni jašek je lahko betonske izvedbe kvadratnega 
tlorisa svetlih notranjih mer 100 x 100 cm za vgradnjo enega ali 
dveh vodomerov, globine najmanj 150 cm, ali kot montažni in-
dustrijski izdelek pooblaščenih dobaviteljev. Biti mora ustrezno 
zaščiten proti zmrzali, ter proti dotoku talne in padavinske vode. 
Pokrov mora biti lahke izvedbe, izveden tako, da onemogoča 
stekanje meteorne vode, ter prirejen za lahko ročno odpiranje. 
Betonski jašek mora imeti vgrajena nerjaveča vstopna železa 
ali lestev. V vodomerni jašek se v smeri dotoka vgradijo nasle-
dnji spojni elementi in armature: zaporni element (krogelna pipa 
ali zasun), vmesni del pred vodomerom (po potrebi), nepovratni 
ventil kot vložek k vodomeru ali kot samostojni element (pri 
večjih vodomerih), lovilec nečistoč, vodomer, zaporni element 
(krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom. Interna vodo-
vodna inštalacija mora biti izvedena tako, da je onemogočen 
dotok vroče in onesnažene vode do vodomernega mesta. 
Gradbena dela pri izvedbi priključka, kot so izkop, peščeno 
posteljico in zasip, ureditev v prvotno stanje, izvede strokovno 
usposobljeni izvajalec gradbenih del, ki ga določi in plača inve-
stitor, strojno montažna dela s standardnim vodovodnim mate-
rialom, ter geodetski posnetek, tlačni preizkus ter dezinfekcijo 
cevi pa upravljavec na stroške investitorja. Pred začetkom izko-
pa mora izvajalec del pri službi obratnega katastra upravljavca 
naročiti zakoličenje priključne cevi. Izvajalec interne vodovodne 
inštalacije mora prav tako opraviti tlačni preizkus in dezinfekcijo 
ter pridobiti potrdilo o tem, da je vodovodna inštalacija primerna 
za oskrbo s pitno vodo.

Hidrantno omrežje
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovo-

dnega sistema in mora biti vezana na javni vodovod za odje-
mnim mestom. Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu 
s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Po istem 
Pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno 
omrežje) z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Hidranti 
so podtalni, ločeni od prometnih površin tako, da so dostopni 
ob vsakem času.

15. člen
(odvajanje odpadnih voda)

Odvajanje odpadnih voda
Za oskrbo območja je predvidena izvedba mešanega sis-

tema kanalizacije od obeh območij do šolskega centra Ivančna 
Gorica. V načrtovane kanale se lahko odvede voda iz streh 
in tlakovanih površin ter cest, ter komunalne odpadne vode 
iz objektov. Cevovode se izvede s kvalitetnimi PVC ali HCCP 
cevmi zadostne togosti (najmanj SN 8) v vodotesni izvedbi. 
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Revizijske jaške se locira na mesta odcepov, spremembe pre-
seka in smeri, ter na predpisane čistilne razdalje. Priključitve 
posameznih objektov se izvede v revizijskem jašku.

Za novo kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati pro-
jektno dokumentacijo PGD – PZI. Priključitve novo predvidenih 
objektov se izvaja za vsak objekt posebej. Meteorne vode 
voznih površin, parkirnih prostorov in drugih površin, kjer ob-
staja možnost izlitja mineralnih olj, je potrebno odvodnjavati 
v mešani kanal s cestnimi požiralniki preko peskolovov in lo-
vilca olj. Za odvod odpadnih sanitarnih in padavinskih vod, je 
potrebno izdelati načrt kanalizacije kot sestavni del projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. V načrtu kanalizacije je 
potrebno izdelati načrt internega kanalizacijskega omrežja, 
(kanalizacijska napeljava znotraj objekta ter zunanja kanaliza-
cije za padavinske vode), ter načrt priključnega omrežja, to je 
priključek iz javnega kanalizacijskega omrežja do revizjskega 
jaška na zemljišču investitorja. Načrt kanalizacije mora vsebo-
vati tehnično poročilo s hidravličnim izračunom (po veljavnih 
evropskih ali slovenskih normativih – obvezna navedba norma-
tiva) in popisom del, situacijo priključka in revizijskih jaškov v 
merilu 1:500 za območje iz zazidalne situacije, oziroma 1:1000 
ali 1: 5000 za območje priključka izven zazidalne situacije, 
podolžni profil, ter karakteristični prerez gradbenega jarka in 
reviziijskih jaškov ter vse potrebne detajle. Najmanjši presek 
kanalizacijskega priključka znaša 200 mm. Največje polnitve 
cevi znašajo pri kanalu za odpadno sanitarno vodo 50%, pri 
kanalu za meteorno vodo in pri mešanem kanalu pa 70%. Pri 
načrtovanju je potrebno računati z naslednjimi jakostimi v odvi-
snosti od pogostosti in trajanjem: 1x v dveh letih za 15-minutno 
trajanje – 200 l/s/ha.

Priključitev na priključno kanalizacijsko cev se izvede v 
revizijskem jašku preseka 80 cm z stokom na zgornjo polovico 
mulde. V primeru, če je premostitvena višina med dovodno 
cevjo in stokom, večja od 50 cm, je potrebno izvesti vpadno 
koleno s suhim izpustom v revziijski jašek. Priključna cev 
mora biti izvedena v takšnem padcu v smeri proti priključni 
cevi, da hitrost vode ne prekorači 3 m/s oziroma 0,4 m/s pri 
sušnem odtoku. Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši 
možni poti do mesta priključitve na priključni kanal, pred-
vsem po javnih zemljiščih in po funkcionalnih zemljiščih v 
lasti investitorja. Izjemoma lahko poteka trasa priključka tudi 
prek drugih zemljišč, vendar mora v tem primeru naročnik 
priključka pridobiti pisno soglasje lastnikov tega zemljišča 
k dovolitvi nameravanega posega ter dovolitvi izvajanja ka-
snejših vzdrževalnih in obnovitvenih del. Priključna cev se 
načeloma izvede v PE izvedbi, togostnega razreda najmanj 
SN 8. Položena mora biti na peščeno posteljico (0–8 mm) 
ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj 15 cm nad 
temenom. Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad 
temenom cevi vgrajen opozorilni trak.

16. člen
(ogrevanje)

Merila in pogoji za ogrevanje
Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode je 

mogoča z različnimi energijskimi resoursi (plin, kurilno olje, 
trdna goriva, elektrika) v skladu z veljavnimi predpisi.

17. člen
(oskrba z električno energijo)

Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo
Za priključitev novo predvidenih stavb na tem območju je 

potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s pripadajočim 
SN vodom in NN razvodi. Pred izdelavo projektne dokumen-
tacije za novo transformatorsko postajo s pripadajočim SN 
vodom in NN razvodi, se je potrebno dogovoriti o postavitvi 
omaric za merilna mesta in potekih NN priključnih vodov (sku-
pinski ogled na terenu).

Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo 
je treba:

Med projektiranjem predvidenih objektov in pred pričet-
kom gradbenih del se morajo investitorji oziroma projektanti 
seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vo-
dov ter naročiti zakoličbo kablov pri pristojni delovni orga-
nizaciji.

Na območju, po katerem potekajo elektroenergetski vodi, 
ni mogoče graditi novih objektov, dokler niso le ti kablirani ozi-
roma prestavljeni izven območja gradnje novih objektov.

18. člen
(javna razsvetljava)

Merila in pogoji za ureditev javne razsvetljave
Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave. 

Svetilke javne razsvetljave so postavljene ob napajalnih cestah 
v območju urejanja.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje  

in omrežje kabelskorazdelilnega sistema)
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelskoraz-

delilnega sistema
Za telekomunikacijsko omrežje je določen razvod omrežja 

do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potreb-
no obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti skladno 
predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo šte-
vilo priključkov je določena dopolnitev obstoječega kabelskega 
telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo TC.

Kabelskokomunikacijski – CaTV sistem
Za novopredvidene objekte je določena priključitev na 

CaTV sistem z izvedbo podzemnih razvodov. Kablovodi morajo 
biti vkopani in v zaščitnih ceveh v predpisanih vertikalnih in 
horizontalnih odmikih od ostalih komunalnih vodov. Načeloma 
trasa kablovoda poteka izven vozišča cest z odmikom 2,0 m 
od roba asfaltne ceste oziroma v hodnikih za pešce. V primerih 
prečkanj melioracijskih jarkov oziroma vodotoka se ta izvedejo 
izven pretočnega profila v primerih prečkanja pod dnom pa 
mora biti kabel v zaščitni alkaten cevi ter vidno označeno mesto 
prečkanja.

Razvod kablovodov je v skladu s projektno dokumentacijo 
predviden v zvezdni obliki oziroma z razcepniki z upoštevanjem 
združevanja okvirno po deset stanovanjskih objektov na eno 
samostoječo omarico na lahko dostopnem kraju.

Za vse objekte je potrebno zagotoviti CaTV priključek z 
vzidano omarico, potrebno pa je zagotoviti tudi dovod električ-
ne energije za potrebe napajanja aktivnih elementov.

20. člen
(komunalni odpadki)

Merila in pogoji za zbiranje in odvoz komunalnih od-
padkov

Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest 
(razvidnih iz grafičnega dela odloka) ločenega zbiranja ko-
munalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani po-
oblaščene organizacije. Določen je ekološki otok ob vstopu v 
območje urejanja (FCEO1).

Komunalne odpadke je treba pri načrtovanih objektih 
zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim Odlokom o 
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ivančna 
Gorica. Posode za odpadke je treba namestiti na zasebnih, 
obcestnih, vizualno neizpostavljenih mestih, vendar dostopne 
vozilom. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna em-
balaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajal-
cih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov.

21. člen
(vodnogospodarske ureditve)

Vodnogospodarske ureditve
Praviloma morajo biti vse sanitarne odpadne vode spelja-

ne v javno kanalizacijsko omrežje.



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4649 

Izjemoma je možno voditi odpadne vode v vodotesne 
večprekatne greznice, in to v prvi fazi pozidave območja (ena 
tretjina objektov) s tem, da se kasneje omenjeni objekti priklju-
čijo na javno kanalizacijsko omrežje.

Vse meteorne vode z zelenic in strešin je možno preko 
peskolovov voditi v vodotoke ali ponikati, vse meteorne vode 
s povoznih površin pa je prav tako možno ponikati ali speljati 
v površinske odvodnike, vendar preko peskolovov in lovilcev 
olj.

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane 
in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 
(Uradni list RS, št. 35/96).

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE

22. člen
(varovanje okolja)

Potrebno je upoštevati pozitivno zakonodajo s področja 
varstva pred hrupom in varstva zraka.

23. člen
(ohranjanje narave ter trajnostna raba naravnih dobrin)

Pri projektiranju objektov in infrastrukture je potrebno 
upoštevati določila 36. člena ZON.

24. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju ni prvin kulturne dediščine.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

25. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred  

naravnimi in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. 

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja, odmike med objekti oziroma ustrezno 
požarno ločitev objektov s požarnimi zidovi, prometne in delov-
ne površine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo 
z vodo za gašenje. V fazi izdelave projektne dokumentacije je 
treba izdelati študijo požarne varnosti.

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije 
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo pod-
talnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka 
prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, preko-
merne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele 
negativne posledice v okolju stanovanjskega naselja.

Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za 

delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST 
DIN 14090.

Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, 
ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se 
morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina inter-
vencijskih poti mora biti najmanj 3 m, na mestih za delovanje 
intervencijskih vozil pa najmanj 3 m2 utrjene površine in 2 m2 
površine brez zaprek, z odmikom od objektov od 3 do 9 m. 
Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 m, oziroma zunanji 
radiji dostopnih cest 21 m.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidno 
iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta.

Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z notranjim 

hidrantnim omrežjem
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 

nesreč je potrebno zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in 
površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in 
površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne 
odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma 
zagotoviti ustrezne druge ukrepe (požarna ločitev) in zagotoviti 
zadostne količine požarne vode.

Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega 
načrta.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

26. člen
(načrt parcelacije)

Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po 
 Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega 
odloka. Površine parcel smejo odstopati do 5%.

Parcelacija je razvidna iz kartografskega dela občinskega 
lokacijskega načrta.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA IN 
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

27. člen
(etapnost gradnje)

Lokacijski načrt bo mogoče izvajati v več etapah, skla-
dno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske 
infrastrukture. Gradnja objektov in ureditev mora potekati kot 
zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih ga-
baritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno 
varstvo. Posamezna enota mora biti izvedena kot celota, z 
vsemi elementi zunaje ureditve. Etapno izvajanje ne sme ško-
dljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU LN

28. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno 

z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti 

pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zado-
stnih kapacitetah;

– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih 
vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, 
kjer ta možnost obstaja;

– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega 
okolja pred negativnimi vplivi.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

29. člen
(program opremljanja)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč 
za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje 
občinskega lokacijskega načrta OLN S3/b Kojina (v nadaljeva-
nju: območje opremljanja), ki ga je izdelala Arhitektura d.o.o., 
Jurčkova pot 21a, Ljubljana.
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30. člen
(vsebina programa opremljanja)

Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun 
komunalnega prispevka, okvirne zneske in roke za izgradnjo 
komunalne infrastrukture na območju opremljanja.

31. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje komunalne infrastrukture je eno in 
zajema vse gradbene parcele na območju opremljanja.

32. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Ap Cp Dp) + (Kdej At Ct Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP komunalni prispevek,
– Ap površina parcele objekta,
– Cp indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Kdej faktor dejavnosti,
– Ct indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na 
obračunskem območju,

– At neto tlorisna površina predvidenega objekta,
– Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka.

33. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)

Okvirna vrednost parametrov za izračun komunalnega 
prispevka je določena na dan 30. 11. 2006 in znaša:

Parameter Vrednost
Cp 48,45 €/m2 parcele
Ct 145,00 €/m2 neto stanovanjske površine
Dp 0,5
Dt 0,5
Kdej 1

34. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja so informativni, na podlagi splošnih 
kalkulativnih osnov, določeni na dan 30. 11. 2006 in se končno 
točno določijo po pridobitvi projektne dokumentacije, ter od 
tedaj dalje indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeni-
štvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«.

35. člen
(gradnja in prenos komunalne infrastrukture v javno last)

Na območju urejanja bo vso sekundarno komunalno in-
frastrukturo znotraj obračunskega območja zgradil investitor, 
manjkajoče primarno omrežje pa Občina Ivančna Gorica na 
podlagi letnih planov opremljanja stavbnih zemljišč s primarnimi 
komunalnimi vodi. Investitor je po izgradnji dolžan komunalno 
infrastrukturo prenesti v javno last. Za ureditev medsebojnih 
obveznosti Občina Ivančna Gorica in investitor skleneta urba-
nistično pogodbo.

XII. ODSTOPANJA

36. člen
Odstopanja od s tem odlokom in grafičnim delom loka-

cijskega načrta predpisanih gabaritov so dovoljena do 10% 
v vertikali in horizontali oziroma 3.00 m v horizontali za infra-

strukturo. Za večja odstopanja je potrebno v posebnem delu 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge 
ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ure-
ditve območja.

Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in 
naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovo-
ljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in 
delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, 
pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob 
pozitivnem mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pod 
pogojem, da se ne spreminja glavni namen oziroma funkcija 
območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo 
na območju posega v prostor.

XIII. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Lokacijski načrt območja S3/b Kojina je vsem zaintere-

siranim na vpogled na pristojnem oddelku Občine Ivančna 
Gorica in UE Grosuplje.

38. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpek-

torat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0072/2005
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1782. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/c 
– Kojina

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. čle-
na Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 
2007 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu območja S3/c – Kojina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za 
območje urejanja S3/c Kojina, ki vsebuje:

– ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vpli-

vov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in 

druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja 
nanjo,

– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje nara-
ve, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih 
dobrin,

– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami,
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– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje 

in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim  

lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom S3/c Kojina se predvidi 

prostorska ureditev območja za gradnjo enodružinskih sta-
novanjskih objektov, za ureditev zunanjih zelenih in utrjenih 
površin ter za gradnjo prometne, energetske, vodovodne in 
druge komunalne infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)

I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje gra-

fične načrte:
– Izsek iz dolgoročnega plana na preglednem 

katastrskem načrtu M 1:5000
– Izsek iz kartografskega dela PUP-a M 1:5000
1. Prikaz ureditvenaga območja M 1:500
2. Zazidalna situacija M 1:500
3. Namenska raba in parcelacija M 1:500
4. Umestitev v prostor z vplivi in povezavami 

s sosednjimi območji M 1:500
5. Lega objektov in funkcionalno tehnična 

zasnova objektov M 1:500
6. Zasnova zelenih površin M 1:500
7. Zasnova prometne ureditve M 1:500
8. Zasnova komunalnih in energetskih ure-

ditev M 1:500
9. Zaščita in reševanje M 1:500
10. Etapnost M 1:500

4. člen
(priloge občinskega lokacijskega načrta)

Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega 

načrta
4. Strokovne podlage
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Spis postopka in sprejemanja akta
7. Seznam upoštevanih aktov in predpisov
8. Program opremljanja zemljišč
9. Idejne rešitve objektov.

5. člen
(izdelovalec občinskega lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt S3/c Kojina je na podlagi programa pri-
prave izdelala ARHITEKTURA d.o.o. iz Ljubljane, Jurčkova 
21a, pod številko projekta 5/2004 v mesecu septembru 2006 in 
ga v skladu z mnenji ključnih nosilcev urejanja prostora uskla-
dila v mesecu decembru 2006.

II. UTREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA

6. člen
(ureditveno območje)

Obseg
Meja obravnavanega območja je razvidna iz grafičnega 

dela lokacijskega načrta.

Vključuje zemljišče parcelne številke 733/2, 734/1, 
735/1, 735/2, 735/3, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 739/1, 739/2, 
739/3, 739/6, 739/7, 799/1, 799/2, 805/1, 805/2 805/3, 805/4, 
805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 806/1, 806/2, 806/3, 1634, vse k.o. 
 Stična.

Meja
Meja območja lokacijskega načrta poteka skladno določi-

lom Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega družbenega plana Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 75/04, 124/04). Območje se nahaja severno, 
ne daleč stran od osnovne šole Stična, na izpostavljeni legi.

7. člen
(trajne in začasne rešitve)

Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni. 
Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega loka-
cijskega načrta.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

8. člen
(opis rešitve načrtovanih objektov in površin)

Namembnost
Območje urejanja je skladno sprejetim programskim za-

snovam namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji s srednjo 
gostoto, ki ne presega dovoljenih vplivov in obremenitev okolja 
za stanovanjska območja. Na območju so že zgrajeni stano-
vanjski in gospodarski objekti, na katerih je mogoče izvajati 
potrebna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in prenove.

Zazidalna zasnova
Z izbrano urbanistično ureditvijo se ureja območje name-

njeno enodružinski stanovanjski gradnji in prenovi obstoječe 
gradnje. Dostop do območja je predviden po novi dostopni 
poti iz smeri Stična s priključkom na lokalno cesto oziroma po 
obstoječi slemenski cesti iz smeri nove šole. V ožjem območju 
LN poteka dostopna pot ob vznožju pobočja, ki je predmet 
lokacijskega načrta. Nanjo priključuje dvoje objektov tipa A z 
enokapno streho. En objekt tipa D z dvokapno streho je dosto-
pen po notranji dostopni cesti mimo prej omenjenih objektov. 
Objekt tipa C je postavljen ob samo slemensko cesto. Objekti 
tipa A izkoriščajo pobočno lego območja, tako da so terasasto 
umeščeni v prostor. Garažne etaže objektov so dostopne iz 
cestnega, nižjega nivoja, medtem, ko je pritličje objektov po-
stavljeno na višji nivo raščenega terena.

9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Stanovanjsko podobmočje je povezano s prometno, ener-
getsko in ostalo komunalno infrastrukturo. Pogoji za urbanistič-
no in arhitekturno oblikovanje območja so specifični za vsako 
funkcionalno celoto posebej, in sicer:

Funkcionalna celota FCS 1
Funkcionalna celota FCS1 tvori zahodni del pozidave 

območja, ki se naslanja na glavno dostopno cesto ob kateri se 
nahajata 2 enodružinska objekta, in sicer ob glavni dovozni ce-
sti objekt tipa A, ter na pobočju objekt tipa D. Vertikalni gabarit 
objekta tipa A je K+ P+1, tlorisne dimenzije 8,0 x 10.0 m, tipa 
D pa P + M, tlorisnih dimenzij 9,0 x 12, 50 m. Ob objektih so 
urejeni parkirni prostori oziroma garažni prostori.

Funkcionalna celota FCS 2
Funkcionalna celota FCS 2 tvori južni del sredinske pozi-

dave območja, tako da izrablja lego osrednje dostopne ceste, 
ob kateri se nahaja enodružinski objekti tipa A. Vertikalni ga-
barit objekta je K+ P+1, tlorisna dimenzija pa 8,0 x 10.0 m. Ob 
objektu je urejen parkirni oziroma garažni prostor.

Funkcionalna celota FCS 3
Funkcionalna celota FCS3 predstavlja obstoječo pozida-

vo na južnem delu pobočja.
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Funkcionalna celota FCS4
Funkcionalna celota FCS4 predstavlja obstoječo pozida-

vo na severno vzhodnem delu pobočja.
Funkcionalna celota FCS5
Funkcionalna celota FCS5 predstavlja območje na vrhu 

pobočja z novogradnjo objekta tipa C, ki je prometno dostopna 
iz obstoječe slemenske ceste. Vertikalni gabarit objekta je 
K+P+M, tlorisne dimenzije 8,0 x 15.0 m. Ob objektu je garaža 
tlorisnih dimenzij 6,0 x 9,0 m.

Funkcionalna celota FCS6
Funkcionalna celota FCS6 predstavlja ohranjeno zeleno 

površino z obstoječo pozidavo.
Funkcionalna celota FCI1-funkcionalna celota spodnje 

prometne infrastrukture.
Funkcionalna celota FCI2-funkcionalna celota zgornje 

prometne infrastrukture.

10. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Tipologija stanovanjskih objektov
Vsi objekti tipa A v območju urejanja morajo biti oblikovno 

in materialno usklajeni tako, da bodo tvorili skladno urbano 
celoto. Fasada objekta mora biti pastelnih odtenkih zemeljskih 
barv. Strešine objektov A morajo biti izvedene v pločevinasti 
kritini temno sive barve. Frčade na strehah niso dovoljene. 
Stavbno pohištvo mora biti usklajeno z celoto. Balkonske ogra-
je morajo biti v transparentni kovinski izvedbi. Oporni zidovi 
morajo biti obloženi z lokalnim kamnom oziroma zazelenjeni.

2 objekta tipa A:
Enodružinski objekt - terasna gradnja s kletjo na spodnji 

terasi (»kleti«)
gabarit K+ P+1
tlorisna dimenzija: 8,0 x 10.0 m
Streha: je enokapnica v naklonu od 6 do 10 stopinj
Kota slemena 6.50 m iznad kote pritličja
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena
Ob objektu so urejena zunanja pokrita parkirišča z možno-

stjo nadkritja oziroma objekta vkopane garaže, tlorisnih dim. 
6,0 x 8,0 m s terasno streho.

Objekt tipa C:
Enodružinski objekt z ločeno garažo
gabarit K+P+M
tlorisna dimenzija objekta: 8,0 x 15.0 m
tlorisna dimenzija garaže: 6,0 x 9,0 m
Streha osnovnega objekta in garaže: je simetrična dvoka-

pnica z naklonom 40 stopinj
Kota slemena 8.80 m iznad kote urejenega uvoza k ob-

jektu
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena
Objekt tipa D:
Enodružinski objekt
gabarit P+M
tlorisna dimenzija: 9,0 x 12.50 m
Streha: je simetrična dvokapnica z naklonom 45 stopinj
Kota slemena 8.80 m iznad kote urejenega uvoza k ob-

jektu
Kota pritličja +0,20 m iznad kote utrjenega terena
Ob objektu so urejena vkopana pokrita parkirišča oziroma 

garaža max. dimenzij 5,50 x 16,50 m z zatravljeno streho.

11. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih in zelenih površin)

Zunanje ureditve
Izhajajo iz funkcij posameznih podobmočij ter se podre-

jajo konceptu ureditev zelenih površin na vrtovih. Določa se 
intenzivna zasaditev vseh obcestnih površin na vrtovih in kjer to 
omogočajo odmiki pogojeni z mikrolokacijo komunalnih vodov 
in podzemnih objektov.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE 
INFRASTRUKTURE

12. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Splošni pogoji
Območje načrtovanega OLN se nahaja severno za šol-

skim centrom Ivančna Gorica, nekako med Ivančno Gorico 
in Stično, v predelu Kojina. V naravi gre za vzpetino nad Sti-
škim poljem. Območje je z zahoda dostopno preko dostopne 
poti iz smeri Stična preko parc.št. 1586 k.o. Stična. Dostopna 
pot mora biti dimenzije 2 x 2,75 m ter pločnik dimenzije 3 m. 
Notranja dostopna pot iz smeri slemenske ceste je dimenzije 
4 m. Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno 
vertikalno in horizontalno signalizacijo.

Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Ploč-
niki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti 
pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov kot 
so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim 
normativom.

Dovozne poti do objektov in manipulativne površine mo-
rajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) 
ter odvodnjavane.

Zagotovljene so potrebne ustrezne parkirne površine na 
parcelah objektov.

Kanalizacija, vodovodi, plinovod, telefonski in drugi vodi 
ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in 
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi 
s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
stavb, objektov, naprav in napeljav je odgovoren pristojni ob-
činski organ za ceste.

V. ZASNOVA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN DRUGE 
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI 

PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

13. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

Splošni pogoji
Vsi objekti v območju urejanja morajo biti priključeni na 

javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, 
odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo z električno 
energijo in plinom, javno razsvetljavo ter telekomunikacijsko 
omrežje. Obravnavano območje ima urejeno javno infrastruk-
turo v upravljanju izvajalcev javnih gospodarskih služb.

Za zaščito obstoječe in novo predvideno infrastrukturo se 
izdela projektna dokumentacija. Rezervirane so trase za vse 
zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer so upo-
števani predpisani minimalni horizontalni in vertikalni odmiki, 
zahteve upravljavcev, ter vsa zakonska določila predpisov o 
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Vsa načrtovana infrastruktura mora izpolnjevati pogo-
je glede predpisanih horizontalnih in vertikalnih odmikov, ter 
načina križanja. Predvsem je potrebno upoštevati naslednja 
določila:

– horizontalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije 
– najmanj 1 m

– horizontalni odmik vodovoda od VN elektrovoda – 1 m
– vertikalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije: če 

je vodovod nad kanalom 0,4 m
– vertikalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije: če 

je vodovod pod kanalom 0,5 metra s posebno zaščito (tesnjena 
zaščitna cev) v dolžini 3 metre na vsako stran.

Horizontalni odmiki so prikazani v zbirni situaciji komu-
nalnih vodov, vertikalni pa v zbirnem podolžnem profilu vse 
infrastrukture.
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Potek obstoječih in novo načrtovanih komunalnih in ener-
getskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz karto-
grafskega gradiva.

14. člen
(vodooskrba)

1. Vodooskrba
Javno vodovodno omrežje se izvede v LŽ DUCTILE iz-

vedbi preseka najmanj 100 mm, z zasuni na odcepih, zračniki 
na najvišjih točkah, blatnimi izusti na najnižjih točkah in hidranti 
tip IMP. Priključevanje objektov se izvede načeloma za vsak 
objekt posebej z navrtno objemko do presekov 6/4«, oziroma 
odcepnim kosom in zasunom nad presekom 50 mm. V kar-
tografski del odloka je vrisati vso novo predvideno primarno 
vodovodno napeljavo, hidrante in hišne vodovodne priključke 
z zunanjimi vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven cest 
– v zelenicah ali drugih lahko dostopnih površinah. Interno 
hidrantno omrežje posameznega kompleksa ali objekta mora 
biti priključeno preko kombiniranega vodomera. V primeru me-
šanih dejavnosti – gospodinjstvo in gospodarstvo, se vgradijo 
vodomeri za ločeno beleženje porabe. Cevovode je predvideti 
in izvesti v obcestnih koridorjih na javnih površinah. Pri tem je 
upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastruk-
turo.

Za oskrbo posameznega objekta s pitno vodo je potreb-
no izdelati načrt strojnih inštalacij kot sestavni del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. V načrtu strojnih inštalacij 
je potrebno izdelati načrt internega vodovodnega omrežja, ter 
priključno omrežje, to je priključek iz javnega vodovodnega 
omrežja do vodomernega jaška. Načrt mora vsebovati tehnič-
no poročilo s hidravličnim izračunom (po veljavnih evropskih 
ali slovenskih normativih – obvezna navedba normativa) in 
popisom del, situacijo priključka in vodomernega jaška v merilu 
1:500 za območje iz zazidalne situacije, oziroma 1:1000 ali 
1:5000 za območje priključka izven zazidalne situacije, podolžni 
profil, karakteristični prerez gradbenega jarka ter tloris in prerez 
vodomernega mesta z vrisano shemo vodovodnih elementov 
in armatur. Priključitev na priključno vodovodno cev se izvede 
z navrtnim oklepom. Priključna cev mora biti izvedena v padcu 
v smeri proti priključku na javni vodovod zaradi prezračevanja. 
Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši možni poti do zu-
nanjega vodomernega mesta, predvsem po javnih zemljiščih 
in po funkcionalnih zemljiščih v lasti investitorja. Izjemoma 
lahko poteka trasa priključka tudi prek drugih zemljišč, vendar 
mora v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje 
lastnikov tega zemljišča k dovolitvi nameravanega posega ter 
kasnejšim vzdrževalnim in obnovitvenim izvajanjem. Priključna 
cev se izvede v PE izvedbi do preseka 50 mm oziroma NL 
izvedbe za preseke 50 mm in večje, tlačne stopnje najmanj 
PN 16, pod tlakovanimi površinami vložena v dodatno zaščitno 
cev dvakratnega preseka osnovne cevi. Položena mora biti na 
peščeno posteljico (0–8mm) debeline 10 cm ter po položitvi za-
suta z enakim peskom najmanj 15 cm nad temenom. Na celotni 
trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne 
ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in 
napisom »POZOR VODOVOD«. Gradnja se mora izvajati tako, 
da s posegom v območje vodovodne cevi le te ne poškoduje. 
Merilno mesto se izvede kot zunanji vodomerni jašek, lociran v 
zelenici, na zemljišču investitorja.

Vodomerni jašek je lahko betonske izvedbe kvadratnega 
tlorisa svetlih notranjih mer 100x100 cm za vgradnjo enega ali 
dveh vodomerov, globine najmanj 150 cm, ali kot montažni in-
dustrijski izdelek pooblaščenih dobaviteljev. Biti mora ustrezno 
zaščiten proti zmrzali, ter proti dotoku talne in padavinske vode. 
Pokrov mora biti lahke izvedbe, izveden tako, da onemogoča 
stekanje meteorne vode, ter prirejen za lahko ročno odpiranje. 
Betonski jašek mora imeti vgrajena nerjaveča vstopna železa 
ali lestev. V vodomerni jašek se v smeri dotoka vgradijo nasle-
dnji spojni elementi in armature: zaporni element (krogelna pipa 

ali zasun), vmesni del pred vodomerom (po potrebi), nepovratni 
ventil kot vložek k vodomeru ali kot samostojni element (pri 
večjih vodomerih), lovilec nečistoč, vodomer, zaporni element 
(krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom. Interna vodo-
vodna inštalacija mora biti izvedena tako, da je onemogočen 
dotok vroče in onesnažene vode do vodomernega mesta. 
Gradbena dela pri izvedbi priključka, kot so izkop, peščeno 
posteljico in zasip, ureditev v prvotno stanje, izvede strokovno 
usposobljeni izvajalec gradbenih del, ki ga določi in plača inve-
stitor, strojno montažna dela s standardnim vodovodnim mate-
rialom, ter geodetski posnetek, tlačni preizkus ter dezinfekcijo 
cevi pa upravljavec na stroške investitorja. Pred začetkom izko-
pa mora izvajalec del pri službi obratnega katastra upravljavca 
naročiti zakoličenje priključne cevi. Izvajalec interne vodovodne 
inštalacije mora prav tako opraviti tlačni preizkus in dezinfekcijo 
ter pridobiti potrdilo o tem, da je vodovodna inštalacija primerna 
za oskrbo s pitno vodo.

Hidrantno omrežje
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovo-

dnega sistema in mora biti vezana na javni vodovod za odje-
mnim mestom. Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu 
s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Po istem 
Pravilniku je treba zagotoviti tudi požarno varnost (hidrantno 
omrežje) z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov. Hidranti 
so podtalni, ločeni od prometnih površin tako, da so dostopni 
ob vsakem času.

15. člen
(odvajanje odpadnih voda)

Odvajanje odpadnih voda
Za oskrbo območja je predvidena izvedba mešanega sis-

tema kanalizacije od obeh območij do šolskega centra Ivančna 
Gorica. V načrtovane kanale se lahko odvede voda iz streh 
in tlakovanih površin ter cest, ter komunalne odpadne vode 
iz objektov. Cevovode je izvesti s kvalitetnimi PVC ali HCCP 
cevmi zadostne togosti (najmanj SN 8) v vodotesni izvedbi. 
Revizijske jaške je locirati na mesta odcepov, spremembe pre-
seka in smeri, ter na predpisane čistilne razdalje. Priključitve 
posameznih objektov se izvede v revizijskem jašku.

Za novo kanalizacijsko omrežje je izdelati projektno doku-
mentacijo PGD – PZI. Priključitve novo predvidenih objektov se 
izvaja za vsak objekt posebej. Meteorne vode voznih površin, 
parkirnih prostorov in drugih površin, kjer obstaja možnost 
izlitja mineralnih olj, je potrebno odvodnjavati v mešani kanal 
s cestnimi požiralniki preko peskolovov in lovilca olj. Za odvod 
odpadnih sanitarnih in padavinskih vod, je potrebno izdelati 
načrt kanalizacije kot sestavni del projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja. V načrtu kanalizacije je potrebno izdelati 
načrt internega kanalizacijskega omrežja, (kanalizacijska na-
peljava znotraj objekta ter zunanja kanalizacije za padavinske 
vode), ter načrt priključnega omrežja, to je priključek iz javnega 
kanalizacijskega omrežja do revizjskega jaška na zemljišču 
investitorja. Načrt kanalizacije mora vsebovati tehnično poročilo 
s hidravličnim izračunom (po veljavnih evropskih ali slovenskih 
normativih – obvezna navedba normativa) in popisom del, situ-
acijo priključka in revizijskih jaškov v merilu 1:500 za območje 
iz zazidalne situacije, oziroma 1: 1000 ali 1: 5000 za območje 
priključka izven zazidalne situacije, podolžni profil, ter karak-
teristični prerez gradbenega jarka in revizijskih jaškov ter vse 
potrebne detajle. Najmanjši presek kanalizacijskega priključka 
znaša 200 mm. Največje polnitve cevi znašajo pri kanalu za od-
padno sanitarno vodo 50%, pri kanalu za meteorno vodo in pri 
mešanem kanalu pa 70%. Pri načrtovanju je potrebno računati 
z naslednjimi jakostimi v odvisnosti od pogostosti in trajanjem: 
1x v dveh letih za 15-minutno trajanje – 200 l/s/ha.

Priključitev na priključno kanalizacijsko cev se izvede v 
revizijskem jašku preseka 80 cm z stokom na zgornjo polovico 
mulde. V primeru, če je premostitvena višina med dovodno cev-
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jo in stokom, večja od 50 cm, je potrebno izvesti vpadno koleno 
s suhim izpustom v revziijski jašek. Priključna cev mora biti iz-
vedena v takšnem padcu v smeri proti priključni cevi, da hitrost 
vode ne prekorači 3 m/s oziroma 0,4 m/s pri sušnem odtoku. 
Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši možni poti do me-
sta priključitve na priključni kanal, predvsem po javnih zemlji-
ščih in po funkcionalnih zemljiščih v lasti investitorja. Izjemoma 
lahko poteka trasa priključka tudi prek drugih zemljišč, vendar 
mora v tem primeru naročnik priključka pridobiti pisno soglasje 
lastnikov tega zemljišča k dovolitvi nameravanega posega ter 
dovolitvi izvajanja kasnejših vzdrževalnih in obnovitvenih del. 
Priključna cev se načeloma izvede v PE izvedbi, togostnega 
razreda najmanj SN 8. Položena mora biti na peščeno postelji-
co (0–8mm) ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj  
15 cm nad temenom. Na celotni trasi priključne cevi mora biti 
30 cm nad temenom cevi vgrajen opozorilni trak.

16. člen
(ogrevanje)

Merila in pogoji za ogrevanje
Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople je mogoča 

z različnimi energijskimi resoursi (plin, kurilno olje, trdna goriva, 
elektrika) v skladu z veljavnimi predpisi.

17. člen
(oskrba z električno energijo)

Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo
Za priključitev novo predvidenih stavb na tem območju je 

potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s pripadajočim 
SN vodom in NN razvodi. Pred izdelavo projektne dokumen-
tacije za novo transformatorsko postajo s pripadajočim SN 
vodom in NN razvodi, se je potrebno dogovoriti o postavitvi 
omaric za merilna mesta in potekih NN priključnih vodov (sku-
pinski ogled na terenu).

Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo 
je treba:

Med projektiranjem predvidenih objektov in pred pričet-
kom gradbenih del se morajo investitorji oziroma projektanti 
seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov 
ter naročiti zakoličbo kablov pri pristojni delovni organizaciji.

Na območju, po katerem potekajo elektroenergetski vodi, 
ni mogoče graditi novih objektov, dokler niso le ti kablirani ozi-
roma prestavljeni izven območja gradnje novih objektov.

18. člen
(javna razsvetljava)

Merila in pogoji za ureditev javne razsvetljave
Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave. 

Svetilke javne razsvetljave so postavljene ob napajalnih cestah 
v območju urejanja.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelskorazdelilnega 

sistema)
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelskoraz-

delilnega sistema
Za telekomunikacijsko omrežje je določen razvod omrežja 

do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potreb-
no obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti skladno 
predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo šte-
vilo priključkov je določena dopolnitev obstoječega kabelskega 
telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo TC.

Kabelskokomunikacijski – CaTV sistem
Za novopredvidene objekte je določena priključitev na 

CaTV sistem z izvedbo podzemnih razvodov. Kablovodi morajo 
biti vkopani in v zaščitnih ceveh v predpisanih vertikalnih in 
horizontalnih odmikih od ostalih komunalnih vodov. Načeloma 
trasa kablovoda poteka izven vozišča cest z odmikom 2,0 m 

od roba asfaltne ceste oziroma v hodnikih za pešce. V primerih 
prečkanj melioracijskih jarkov oziroma vodotoka se ta izvedejo 
izven pretočnega profila v primerih prečkanja pod dnom pa 
mora biti kabel v zaščitni alkaten cevi ter vidno označeno mesto 
prečkanja.

Razvod kablovodov je v skladu s projektno dokumentacijo 
predviden v zvezdni obliki oziroma z razcepniki z upoštevanjem 
združevanja okvirno po deset stanovanjskih objektov na eno 
samostoječo omarico na lahko dostopnem kraju.

Za vse objekte je potrebno zagotoviti CaTV priključek z 
vzidano omarico, potrebno pa je zagotoviti tudi dovod električ-
ne energije za potrebe napajanja aktivnih elementov.

20. člen
(komunalni odpadki)

Merila in pogoji za zbiranje in odvoz komunalnih od-
padkov

Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest 
(razvidnih iz grafičnega dela odloka) ločenega zbiranja ko-
munalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani po-
oblaščene organizacije. Določen je ekološki otok ob vstopu v 
območje urejanja (FCEO1).

Komunalne odpadke je treba pri načrtovanih objektih 
zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim Odlokom o 
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ivančna 
Gorica. Posode za odpadke je treba namestiti na zasebnih, 
obcestnih, vizualno neizpostavljenih mestih, vendar dostopne 
vozilom. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna em-
balaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajal-
cih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov.

21. člen
(vodnogospodarske ureditve)

Vodnogospodarske ureditve
Praviloma morajo biti vse sanitarne odpadne vode spe-

ljane v javno kanalizacijsko omrežje. Izjemoma je možno voditi 
odpadne vode v vodotesne večprekatne greznice in to v prvi 
fazi pozidave območja (ena tretjina objektov) s tem, da se 
kasneje omenjeni objekti priključijo na javno kanalizacijsko 
omrežje.

Vse meteorne vode z zelenic in strešin je možno preko 
peskolovov voditi v vodotoke ali ponikati, vse meteorne vode 
s povoznih površin pa je prav tako možno ponikati ali speljati 
v površinske odvodnike, vendar preko peskolovov in lovilcev 
olj.

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane 
in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 
(Uradni list RS, št. 35/96).

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO  

KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(varovanje okolja)

Potrebno je upoštevati pozitivno zakonodajo s področja 
varstva pred hrupom in varstva zraka.

23. člen
(ohranjanje narave ter trajnostna raba naravnih dobrin)

Pri projektiranju objektov in infrastrukture je potrebno 
upoštevati določila 36. člena ZON

24. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju ni prvin kulturne dediščine
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

25. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. 

Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja, odmike med objekti oziroma ustrezno 
požarno ločitev objektov s požarnimi zidovi, prometne in delov-
ne površine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo 
z vodo za gašenje.V fazi izdelave projektne dokumentacije je 
treba izdelati študijo požarne varnosti.

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije 
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo pod-
talnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka 
prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, preko-
merne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele 
negativne posledice v okolju stanovanjskega naselja.

Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za 

delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST 
DIN 14090.

Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, 
ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se 
morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina inter-
vencijskih poti mora biti najmanj 3 m, na mestih za delovanje 
intervencijskih vozil pa najmanj 3 m2 utrjene površine in 2 m2 
površine brez zaprek, z odmikom od objektov od 3 do 9 m. 
Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 m, oziroma zunanji 
radiji dostopnih cest 21 m.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidno 
iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta.

Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z notranjim 

hidrantnim omrežjem
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 

nesreč je potrebno zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in 
površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in 
površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne 
odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma 
zagotoviti ustrezne druge ukrepe (požarna ločitev) in zagotoviti 
zadostne količine požarne vode.

Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega 
načrta.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

26. člen
(načrt parcelacije)

Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po  
 Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega 
odloka. Površine parcel smejo odstopati do 5%.

Parcelacija je razvidna iz kartografskega dela občinskega 
lokacijskega načrta

IX. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA  
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

27. člen
(etapnost gradnje)

Lokacijski načrt bo mogoče izvajati v več etapah, skla-
dno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske 
infrastrukture. Gradnja objektov in ureditev mora potekati kot 

zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih ga-
baritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno 
varstvo. Posamezna enota mora biti izvedena kot celota, z 
vsemi elementi zunaje ureditve. Etapno izvajanje ne sme ško-
dljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU LN

28. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno 

z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti 

pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zado-
stnih kapacitetah;

– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih 
vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, 
kjer ta možnost obstaja;

– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega 
okolja pred negativnimi vplivi.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

29. člen
(program opremljanja)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč 
za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje 
občinskega lokacijskega načrta OLN S3/c Kojina (v nadaljeva-
nju: območje opremljanja), ki ga je izdelala Arhitektura d.o.o., 
Jurčkova pot 21a, Ljubljana.

30. člen
(vsebina programa opremljanja)

Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun 
komunalnega prispevka, okvirne zneske in roke za izgradnjo 
komunalne infrastrukture na območju opremljanja.

31. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje komunalne infrastrukture je eno in 
zajema vse gradbene parcele na območju opremljanja.

32. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Ap Cp Dp) + (Kdej At Ct Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP komunalni prispevek,
– Ap površina parcele objekta,
– Cp indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Kdej faktor dejavnosti,
– Ct indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na 
obračunskem območju,

– At neto tlorisna površina predvidenega objekta,
– Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka.

33. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)

Okvirna vrednost parametrov za izračun komunalnega 
prispevka je določena na dan 30. 11. 2006 in znaša:
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Parameter Vrednost
Cp 67,48 € SIT/m2 parcele
Ct 152,14 € m2 neto stanovanjske površine
Dp 0,5
Dt 0,5
Kdej 1

34. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja so informativni, na podlagi splošnih 
kalkulativnih osnov, določeni na dan 30. 11. 2006 in se končno 
točno določijo po pridobitvi projektne dokumentacije, ter od 
tedaj dalje indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeni-
štvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«.

35. člen
(gradnja in prenos komunalne infrastrukture v javno last)

Na območju urejanja bo vso sekundarno komunalno in-
frastrukturo znotraj obračunskega območja zgradil investitor, 
manjkajoče primarno omrežje pa Občina Ivančna Gorica na 
podlagi letnih planov opremljanja stavbnih zemljišč s primarnimi 
komunalnimi vodi. Investitor je po izgradnji dolžan komunalno 
infrastrukturo prenesti v javno last. Za ureditev medsebojnih 
obveznosti Občina Ivančna Gorica in investitor skleneta urba-
nistično pogodbo.

X. ODSTOPANJA

36. člen
Odstopanja od s tem odlokom in grafičnim delom loka-

cijskega načrta predpisanih gabaritov so dovoljena do 10% v 
vertikali in horizontali oziroma 3 m v horizontali za infrastruktu-
ro. Za večja odstopanja je potrebno v posebnem delu projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge ter za-
gotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve 
območja.

Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in 
naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovo-
ljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in 
delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, 
pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob 
pozitivnem mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pod 
pogojem, da se ne spreminja glavni namen oziroma funkcija 
območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo 
na območju posega v prostor.

XI. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Lokacijski načrt območja S3/c Kojina je vsem zainteresira-

nim na vpogled na pristojnem oddelku Občine Ivančna Gorica 
in UE Grosuplje.

38. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpek-

torat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0073/2005
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Ivančna Gorica

Na podlagi 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 35/01) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Ivančna Gorica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izvajanju javnega glasila Občine 

Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/03) se v drugem odstavku 
7. člena za ločilom črta besedilo: »da ima najmanj pet let ure-
dniških izkušenj.« in se dopolni z naslednjim besedilom »ki jih 
določa 19. člen Zakona o medijih.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 34406 -0017/2002
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1784. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora 
občinskega glasila Klasje

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06), 6. člena Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) ter na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Ob-
činski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 29. 3. 2007 
sprejel

S K L E P
o imenovanju Uredniškega odbora občinskega 

glasila Klasje

I.
V Uredniški odbor občinskega glasila Klasje se imenujejo 

naslednji člani:
1. Silvo Berdajs, Čagošče 60, Šentvid pri Stični,
2. Simon Bregar, Male Češnjice 1, Zagradec,
3. Petra Butkovič, Malo Hudo 24, Ivančna Gorica,
4. Nataša Erjavec, Gorenja vas 7, Ivančna Gorica,
5. Maja Ficko, Stična 137, Ivančna Gorica,
6. Marjeta Glavan, Stična 140, Ivančna Gorica,
7. Sonja Maravič, Pristavlja vas 5a, Šentvid pri Stični,
8. Milena Vrhovec, Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica,
9. Leopold Sever, Male Lipljene 15, Turjak.

II.
Mandat članov Uredniškega odbora traja 4 leta.
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III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 011-0006/2007
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

1785. Razveljavitev Odloka o dopolnitvi Odloka o 
varstvu virov pitne vode na območju Občine 
Ivančna Gorica

Na podlagi 216. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
3. seji dne 29. 3. 2007 sprejel

R A Z V E L J A V I T E V
Odloka o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne 

vode na območju Občine Ivančna Gorica

1. člen
Odlok o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne vode na 

območju Občine Ivančna Gorica, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 137-5876/06, se razveljavi.

2. člen
Razveljavitev odloka prične veljati z dnem objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-0001/97
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

KOČEVJE

1786. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

Na podlagi 27. in 51. člena Statuta Občine Kočevje (Ura-
dni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 
in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 
29. 3. 2007 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda za šport Občine Kočevje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine 

Kočevje (Uradni list RS, št. 87/05) se tretji odstavek 16. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s speciali-
zacijo oziroma magisterijem,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/04-0153
Kočevje, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

1787. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrao ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 
44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet 
Občine Kočevje na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– zemljišče s parc. št. 2782/11, cesta v izmeri 157 m2, 

vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 499, k.o. Čeplje.

II.
Parcela, navedena v I. točki tega sklepa, postane last 

Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 465-280/2005-143
Kočevje, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRANJ

1788. Statut Mestne občine Kranj

Na podlagi določb 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB, 21/2006 – odl. US) je Svet 
Mestne občine Kranj na 5. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

S T A T U T
Mestne občine Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJA  
IN DELI OBČINE

1. člen
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju občina) je samou-

pravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij:

Babni Vrt, Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Čadovlje, Če-
pulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, 
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Kokrica, Kranj, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mla-
ka pri Kranju, Nemilje, Njivica, Orehovlje, Pangršica, Planica, 
Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica, 
Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas - Go-
riče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah, Sv. Jošt nad Kranjem, 
Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja 
Besnica, Zgornje Bitnje, Žablje, Žabnica.

2. člen
Občina varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru usta-

ve in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in 
izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, ter naloge, ki 
jih prenese v občinsko pristojnost država, če hkrati zagotavlja 
tudi sredstva.

3. člen
Občani odločajo o lokalnih zadevah javnega pomena 

preko sveta, sestavljenega iz članov, ki jih volijo na podlagi 
neposredne, splošne in enake volilne pravice na svobodnih 
volitvah s tajnim glasovanjem.

Občani sodelujejo pri opravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi neposredno – na zborih občanov, z referendumom in 
ljudsko iniciativo.

4. člen
Občina se pri uresničevanju skupnih nalog lahko povezuje 

in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi 
samoupravnimi skupnostmi v državi in tujini.

5. člen
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne 

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

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje 
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za 
opravljanje skupnih zadev.

Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih 
interesov lahko povezuje v združenja.

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

6. člen
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. 
Sedež občine je v Kranju, Slovenski trg 1.

7. člen
Občina ima grb in zastavo, določeno, z odlokom.
Občina ima pečat okrogle oblike premera 3,5 cm z napi-

som Mestna občina Kranj in v sredini grb mesta Kranja.

8. člen
V občini se praznuje občinski praznik.
Občinski praznik določi svet z odlokom.

9. člen
Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne 

skupnosti:
Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, 

Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, 
Orehek - Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, 
Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato 
polje, Žabnica.

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
Naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti ob-

čine so določeni s tem statutom in odlokom občine. Območja 
krajevnih skupnosti občine so določena z odlokom občine.

II. NALOGE OBČINE

10. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z 
zakonom.

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opra-
vlja zlasti naslednje naloge:

1. upravlja občinsko premoženje;
2. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v 

skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, tu-
rizma in kmetijstva;

3. načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja 
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter 
zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega sklada neprofitnih stanovanj;

5. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za 
lokalne javne službe;

6. pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele;

7. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja;

8. ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne 
objekte;

9. ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kakovost življenja njenih pre-
bivalcev;

10. pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-do-
kumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in drugo dejav-
nost na svojem območju;

11. pospešuje razvoj športa in rekreacije;
12. pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča 

dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobra-
ževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za 
kulturno dediščino na svojem območju;

13. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne 
poti, rekreacijske in druge javne površine ter v skladu z za-
konom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva;

14. opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
15. organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za 

red v občini;
16. skrbi za požarno varnost in organizira reševalno po-

moč;
17. organizira pomoč in reševanje za primere elementar-

nih in drugih nesreč;
18. občina opravlja statistično, evidenčno in analitično 

funkcijo za svoje potrebe v skladu z zakonom;
19. organizira opravljanje pokopališke in pogrebne 

 službe;
20. določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem občinskih prepisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače do-
ločeno;

21. organizira občinsko upravo;
22. sprejema statut občine in druge splošne akte;
23. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

11. člen
Poleg lokalnih zadev javnega pomena občina na podlagi 

in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje 
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

Občina zlasti:
1. skrbi za smotrn razvoj mesta kot celote;
2. skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne 

zgradbe;
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3. določa namembnost mestnega prostora in usklajuje 
rabo prostora z mejnimi občinami;

4. ureja mestni promet;
5. zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, 

kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih 
ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za državo 
na podlagi medsebojnih pogodb;

6. zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na 
območju mesta, ki so lokalnega pomena;

7. v skladu z zakonom določa posebne davke v skladu z 
zakonom za opravljanje funkcij mesta;

8. ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, 
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva 
in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena.

12. člen
Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
1. zagotavljanje možnosti za stalen razvoj krajevnih sku-

pnosti in sofinancira njihovo delovanje;
2. lokalne volitve in volitve predstavnikov lokalnih intere-

sov v državni svet;
3. nadzorstvo nad izvajanjem delovanja občinskih javnih 

služb;
4. evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja;
5. ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe 

občine;
6. določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč;
7. odločanje o rabi prostora;
8. gasilstvo;
9. civilno zaščito, opazovanje in obveščanje;
10. varstvo naravne in kulturne dediščine;
11. ukrepe za zaščito okolja;
12. sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov;
13. odločanje o namembnosti urbanega prostora;
14. ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
15. ustvarjanje pogojev za ustanavljanje srednjih, višjih 

in visokih šol;
16. javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekar-

niško dejavnost;
17. mrliško ogledno službo;
18. določanje komunalnih dejavnosti;
19. oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih 

omrežij;
20. odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti 

varstva okolja;
21. graditev in vzdrževanje vodovodnih in drugih ener-

getskih objektov;
22. graditev in vzdrževanje občinskih cest, ulic, trgov ter 

javnih poti;
23. vzdrževanje gozdnih cest, za katere je na podlagi 

zakona pristojna občina;
24. pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine;
25. določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in 

turizma;
26. urejanje lokalnega prometa;
27. varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
28. določanje parkirnih površin, skrb za izgradnjo parkir-

nih površin, določanje načina parkiranja, prepovedi parkiranja 
in sankcij za nepravilno parkiranje;

29. predpisovanje prometne ureditve;
30. urejanje lokalnega potniškega prometa;
31. zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za 

pomoč na domu;
32. odločanje o drugih upravnih stvareh, ki so v pristoj-

nosti občine;
33. upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

13. člen
Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon, davke 

in druge občinske dajatve.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

14. člen
Organi občine so svet, župan in nadzorni odbor. Občina 

ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa 
zakon.

Člani sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.

15. člen
Delo organov občine in njihovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z 

navzočnostjo občanov in predstavnikov javnega obveščanja 
na javnih sejah sveta, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, 
ki so podlaga za odločanje občinskih organov, ter na druge 
načine, ki jih določata statut in poslovnik sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaupne 
narave. Pri obravnavi takega gradiva se javnost lahko izključi. 
Prisotnost javnosti v teh primerih ureja poslovnik.

16. člen
Svet, nadzorni odbor in delovna telesa so sklepčni, če je 

na njihovih sejah navzoča večina njenih članov.

2. Svet

17. člen
Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru 

pravic in dolžnosti občine.
Svet šteje 33 članov.
Člani sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov se začne 

s potekom mandata prejšnjih članov sveta ter traja do prve 
seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega sveta, če ni z 
zakonom drugače določeno.

Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več 
kot polovica mandatov članov sveta.

Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje v dvajsetih dneh 
po izvolitvi članov sveta, če je za izvolitev novega župana 
potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v desetih dneh po 
drugem krogu volitev.

18. člen
Svet ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut občine;
2. sprejema odloke, druge občinske akte ter daje mnenja 

o vsebini predlogov zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo 
koristi občine;

3. sprejema poslovnik za svoje delo;
4. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

čine;
5. potrjuje začasne nujne ukrepe iz 13. točke 43. člena 

tega statuta;
6. sprejema občinski proračun in zaključni račun;
7. ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razrešuje nji-

hove člane;
8. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
9. imenuje volilne komisije za lokalne volitve;
10. nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-

ve glede izvrševanja odločitev sveta;
12. sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem po-

dročju občinske uprave na predlog župana;
13. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote 

ter imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu upravne 
enote;

15. imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporab-
nikov javnih dobrin;

16. odloča o občinskih davkih;
17. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 

odloča o načinu in pogojih upravljanja občinskega premoženja, 
razen če ni v statutu drugače določeno;
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18. odloča o najemu občinskega posojila;
19. razpisuje referendum;
20. daje pobudo za sklice zborov občanov,
21. v skladu z zakonom določa višino sejnine članov sveta 

in plačilo za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov 
in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plač direk-
torjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih 
organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna 
področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev 
ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov;

22. ustanavlja javne zavode in vse vrste drugih oblik lo-
kalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih 
ustanovitelja;

23. imenuje predstavnike lokalne skupnosti v institucije, 
kjer občina ni ustanovitelj;

24. daje koncesije;
25. določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
26. daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti 

na občino;
27. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.

19. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan na la-

stno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, nadzornega 
odbora ali na zahtevo najmanj četrtine članov sveta.

Redne seje se sklicujejo praviloma mesečno, sicer pa 
najmanj osemkrat v koledarskem letu. Svet se sestaja tudi 
na izrednih sejah. Sklicevanje sej je podrobneje urejeno v 
poslovniku sveta.

Seja mora biti izvedena v petnajstih dneh po tem, ko je 
bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje sveta 
ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 
skličejo člani sveta, ki so zahtevo podali.

Zahtevi za sklic seje sveta mora biti priložen dnevni red. 
Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagani 
dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. O sprejemu 
dnevnega reda odloči svet.

Župan lahko za vodenje seje sveta pooblasti podžupana 
ali drugega člana sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more 
voditi že sklicane seje sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne 
more voditi seje, jo vodi najstarejši član sveta.

Na vsaki seji sveta mora biti določen čas, rezerviran za 
vprašanja, pobude in predloge, ki jih postavljajo člani sveta in 
se nanašajo na uresničevanje pristojnosti občine ter na odgo-
vore nanje.

20. člen
Seje sveta so javne.
V skladu s tem statutom lahko svet sklene, da se javnost 

izključi.
Člani delovnih teles imajo pravico prisostvovati sejam 

sveta.

21. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina nje-

govih članov.
Svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov nav-

zočih članov, razen če zakon ali statut določata drugače.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako dolo-

ča zakon, statut ali poslovnik sveta.

2.1. Delovna telesa sveta

22. člen
Svet ima komisije kot stalna in občasna delovna telesa.
Člane komisij imenuje svet z večino glasov vseh članov 

izmed članov sveta in največ polovico članov izmed drugih ob-
čanov. Komisija ima pet članov, če ni s tem statutom drugače 
določeno.

O izvolitvi članov komisij se glasuje javno na podlagi liste 
kandidatov, ki jo pripravi komisija za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo 
tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.

Če je predlaganih več kandidatov, kot je članov komisij, 
imajo prednost uvrstitve na listo kandidati iz različnih političnih 
strank, ki so zastopane v svetu, in sicer v sorazmerju z zasto-
panostjo strank v svetu.

Način imenovanja podrobneje ureja poslovnik sveta.

23. člen
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki jo tudi predsta-

vlja. Predsednik komisije mora biti hkrati član sveta, če ta statut 
ne določa drugače.

Način dela komisij ureja poslovnik sveta občine. Sklici 
sej so skupaj s predlogom dnevnega reda objavljeni na spletni 
strani občine.

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

2.1.1. Stalna delovna telesa

24. člen
Svet ima naslednje komisije kot stalna delovna telesa:
1. komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja,
2. statutarno-pravno komisijo,
3. komisijo za finance,
4. komisijo za prostorsko urejanje in komunalno infra-

strukturo,
5. komisijo za pridobivanje in opremljanje stavbnih ze-

mljišč
6. komisijo za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo,
7. komisijo za kulturo in šport,
8. stanovanjsko komisijo,
9. komisijo za gospodarstvo,
10. komisijo za turizem,
11. komisijo za krajevne skupnosti,
12. komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelo-

vanje,
13. komisijo za kmetijstvo,
14. komisijo za pritožbe,
15. komisijo za nagrade in priznanja.
Komisija v okviru svojega delovnega področja obravnava 

zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge.
Svet lahko ustanovi tudi druge občasne komisije.

25. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima 5 članov, ki jih svet imenuje izmed svojih članov. Način 
imenovanja je podrobneje določen v poslovniku sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja zlasti naslednje naloge:

1. svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta 
in drugih organov, ki jih imenuje svet,

2. svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi 
vprašanji v občini,

3. pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter 
drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve 
sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke 
občinskih funkcionarjev,

4. obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
5. izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občin-

skih funkcionarjev.

26. člen
Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje na-

loge:
1. s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravna-

va predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo 

obrazložitvijo,
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3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo kon-
sistentnost in jasnost predlaganega predpisa,

4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih 
sprejme svet iz svoje pristojnosti,

5. podaja mnenje glede obstoja kršitev poslovnika.

27. člen
Delovno področje komisije za finance je:
1. proračun občine,
2. zaključni račun občine,
3. izvrševanje proračuna občine,
4. načini in pogoji za upravljanje in promet z občinskim 

premoženjem,
5. dajanje in najemanje posojil,
6. dajatve.

28. člen
Delovno področje komisije za prostorsko urejanje in ko-

munalno infrastrukturo je:
1. prostorski načrti in izvedbeni akti,
2. varovanje okolja,
3. ceste,
4. energetika,
5. komunala,
6. organiziranje in delovanje gospodarskih javnih služb.

29. člen
Delovno področje komisije za pridobivanje in opremljanje 

stavbnih zemljišč je:
1. pridobivanje, razpolaganje in urejanje stavbnih ze-

mljišč,
2. investicijski programi urejanja stavbnih zemljišč,
3. uresničevanje predkupne pravice občine,
4. razlastitev zemljišč.

30. člen
Delovno področje komisije za socialne dejavnosti, zdra-

vstvo in šolstvo je:
1. otroško varstvo in predšolska vzgoja,
2. socialno varstvo in skrbstvo,
3. zdravstvo,
4. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij,
5. šolstvo in izobraževalna dejavnost.
6. znanstveno raziskovalna dejavnost.

31. člen
Delovno področje komisije za kulturo in šport je:
1. kultura,
2. šport,
3. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij.

32. člen
Delovno področje stanovanjske komisije:
1. programi graditve stanovanj,
2. revitalizacija starega mestnega jedra,
3. najemnine za stanovanja,
4. stanovanjski krediti,
5. gospodarjenje s poslovnimi prostori,
6. pridobivanje, razpolaganje in urejanje stanovanj in po-

slovnih prostorov.

33. člen
Delovno področje komisije za gospodarstvo je:
1. gospodarski razvoj občine,
2. podjetništvo, drobno gospodarstvo,
3. zaposlovanje, javna dela,
4. obrtništvo,
5. merila za nagrajevanje poslovodnih organov pri pravnih 

osebah, katerih ustanovitelj, soustanovitelj, lastnik ali solastnik 
je občina,

6. pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije.

34. člen
Delovno področje komisije za turizem je:
1. obravnavanje strateških planov razvoja turizma v ob-

čini,
2. skrb za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine 

ter njene naravne in kulturne dediščine,
3. sprejemanje programov porabe turistične takse in spre-

mljanje njihovega izvajanja,
4. ustvarjanje pogojev za razvoj in usklajeno delovanje 

nosilcev turistične ponudbe,
5. skrb za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma 

in v svetu,
6. obravnavanje vseh drugih strokovnih, organizacijskih 

in upravnih nalog s področja turizma.

35. člen
Delovno področje komisije za krajevne skupnosti je:
1. dajanje mnenj svetu, nadzornemu odboru in županu 

o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese 
krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na 
občinski proračun in prostorski razvoj občine.

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predsedniki 
svetov krajevnih skupnosti. Predsednik komisije ni nujno hkrati 
tudi član sveta.

36. člen
Delovno področje komisije za medobčinsko in mednaro-

dno sodelovanje je:
1. usmerjanje in vodenje sodelovanja z občinami in mesti 

v domovini in tujini,
2. skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi 

mesti,
3. sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednaro-

dnih razmerjih.

37. člen
Delovno področje komisije za kmetijstvo je:
1. obravnavanje programov razvoja kmetijstva v občini in 

drugih aktov s tega področja,
2. oblikovanje predlogov za izvajanje občinske in medob-

činske kmetijske razvojne politike,
3. skrb za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 

ter pospeševanje kmetijstva,
4. ohranjanje naravne krajine in naravne kulturne dedi-

ščine,
5. dajanje mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v 

stavbna zemljišča.

38. člen
Delovno področje komisije za pritožbe je:
1. obravnavanje pritožb občanov ter drugih oseb, ki izka-

žejo pravni interes.

39. člen
Delovno področje komisije za nagrade in priznanja je:
1. razpis javnega razpisa za podelitev občinskih nagrad 

in priznanj,
2. predlaganje sklepov o podelitvi nagrad in priznanj v 

sprejem svetu.

2.1.2. Občasna delovna telesa

40. člen
Svet lahko ustanovi začasne komisije. Z imenovanjem 

začasne komisije hkrati določi delovno področje, način imeno-
vanja in sestavo.

Začasna komisija preneha z delovanjem najkasneje s 
prenehanjem mandata članov sveta, ki je začasno komisijo 
imenoval.
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2.1.3. Delovna telesa sveta, imenovana na podlagi  
drugih splošnih aktov sveta

41. člen
Svet lahko ustanovi komisije tudi na podlagi drugih splo-

šnih aktov sveta.
Način in postopki imenovanja, delovno področje in pravi-

loma tudi čas trajanja mandata komisije so opredeljeni v splo-
šnem aktu sveta, ki je podlaga za imenovanje komisije.

V primeru, da splošni akt sveta ne določa časa trajanja 
mandata komisije, komisija preneha z delovanjem najkasneje s 
prenehanjem mandata članov sveta, ki je komisijo imenoval.

3. Župan

42. člen
Župana volijo 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 svet na svoji prvi 

seji po izvolitvi članov sveta na podlagi potrdila občinske volilne 
komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih 
kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma 
ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno. O svoji 
odločitvi mora pisno obvestiti svet.

43. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi seje sveta, 

nima pa pravice glasovanja.
Župan pred nastopom funkcije izreče naslednjo prisego:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal(a) vestno in 

odgovorno ter spoštoval(a) pravni red Republike Slovenije in 
Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval(a) za blagi-
njo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov.«

Znamenje županskih časti je častna veriga z mestnim 
grbom, ki jo nosi župan pri opravljanju protokolarnih dolžnosti.

Podrobnejše določbe o znamenju županskih časti in nje-
govi rabi določa odlok.

44. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
1. predstavlja in zastopa občino,
2. predstavlja svet, ga sklicuje in vodi seje sveta,
3. predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni 

račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti sveta ter 
skrbi za izvajanje odločitev sveta,

4. skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta,
5. skrbi in je odgovoren za pravilnost objave statuta, po-

slovnika, odlokov in drugih aktov,
6. nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
7. imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter 

imenuje vodje notranjih organizacijskih enot,
8. ustanavlja lahko začasne komisije za posamična po-

dročja iz svoje pristojnosti,
9. opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut,
10. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskih premičnin ter o 

pridobitvi nepremičnin vsakokrat do zneska 5.000 EUR,
11. sprejme načrte zaščite in reševanja,
12. vodi zaščito, reševanje in pomoč,
13. sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v 

katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in pre-
moženje občanov, pa se svet ne more pravočasno sestati,

14. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se svet 
ne more sestati,

15. opravlja druge z zakonom določene naloge.

45. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da 

je neustaven ali nezakonit, in predlaga svetu, da o njem ponov-

no odloči na prvi naslednji seji, ki mora biti sklicana najkasneje 
v devetdesetih dneh po seji, na kateri je bil sprejet zadržani akt, 
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če 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 drugih odločitev sveta, če meni, da 
je odločitev nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga svetu, da o njej ponovno 
odloči na prvi naslednji seji, ki mora biti sklicana najkasneje v 
devetdesetih dneh po seji, na kateri je bil sprejeta zadržana 
odločitev, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob 
zadržanju izvajanja odločitve sveta župan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če svet ponov-
no sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri 
upravnem sodišču.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom 
prenesena v pristojnost občine, župan opozori pristojno ministr-
stvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

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

ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se svet ne more 
pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukre-
pe. Te mora predložiti v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko 
sestane.

47. člen
Občina ima vsaj enega podžupana.
Podžupana imenuje izmed članov sveta župan, ki ga 

lahko tudi razreši.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

O poklicnem opravljanju funkcije podžupana na predlog 
župana odloči svet.

V odsotnosti nadomešča župana podžupan oziroma v 
primeru, da je podžupanov več, tisti podžupan, ki ga določi 
župan. Če ga župan ne določi, nadomešča župana starejši 
podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče 
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne 
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član sveta, 
ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član sveta. 
V času nadomeščanja opravlja član sveta tekoče naloge iz 
pristojnosti župana.

48. člen
Predčasno prenehanja mandata župana je določeno z 

zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko svet na podlagi pisne 

izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje 
mandata.

Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana 
pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz 
prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje svet predsedniku občinske 
volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest me-
secev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna 
komisija nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred-
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana za-
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana sveta.
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4. Nadzorni odbor

49. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega 

proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev;
4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih 

organov, organov in organizacij porabnikov občinskega pro-
računa in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim javnim premoženjem;

5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 
proračunskih sredstev;

6. obravnava revizije računskega sodišča.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča svetu o 

svojih ugotovitvah.

50. člen
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi 

hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, 
ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh 
kršitvah v roku petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo, 
Računsko sodišče Republike Slovenije ter svet.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in 
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju 
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva 
nadzorni odbor.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri 
svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, ura-
dne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev, in spoštovati dostojanstvo, dobro ime 
in integriteto posameznikov.

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni 
odbor s poslovnikom.

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

imenuje svet z večino glasov vseh članov sveta izmed obča-
nov. Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga svetu 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet 
imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji.

Člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta, žu-
pan, podžupan, člani sveta krajevnih skupnosti občine, direktor 
občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovod-
stev javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih organizacij, ki 
so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom sveta, ki je nadzorni 
odbor imenoval. Za predčasno razrešitev članov nadzornega 
odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prene-
hanje mandata člana sveta. Razrešitev opravi svet na predlog 
nadzornega odbora.

5. Drugi organi občine

52. 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 svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi 
in imenovanju članov posameznega organa.

53. 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 od-
govorni županu.

IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI

54. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko 

krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij, usta-
novijo krajevno skupnost.

Pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti ali za spre-
membo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali pet odstot-
kov volivcev s tega območja po postopku in na način, kot to 
določa ta statut.

Svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost 
ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se 
ukine krajevna skupnost oziroma spremeni njeno območje, 
lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne 
skupnosti.

Pred ustanovitvijo krajevnih skupnosti ali pred spremembo 
njihovih območij mora svet na zborih krajanov ali na referendu-
mu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, 
kjer naj bi bile ustanovljene krajevne skupnosti. Ugotavljanje 
interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.

55. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru 

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. Svet kra-
jevne skupnosti lahko svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo 
na krajevno skupnost.

Kadar svet odloča o zadevah, ki prizadevajo samo in-
terese prebivalcev krajevne skupnosti, mora predhodno do-
biti mnenje sveta krajevne skupnosti. Če svet na svojo pisno 
zahtevo v tridesetih dneh ne prejme odgovora sveta krajevne 
skupnosti, se šteje, da je odgovor pozitiven, in lahko odloči brez 
pridobitve mnenja.

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah 
sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.

56. člen
Svet krajevne skupnosti sprejme svoj statut, v katerem 

opredeli organizacijo krajevne skupnosti in način svojega dela v 
skladu z zakonom in statutom občine. Statut krajevne skupnosti 
mora potrditi svet občine.

Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebivali-
ščem v krajevni skupnosti za dobo štirih let.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo 
istočasno kot redne volitve v Svet Mestne občine Kranj.

Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta krajevnih 
svetov se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituira-
nje občinskega sveta.

57. člen
Naloge krajevne skupnosti so:
1. upravlja premoženje krajevne skupnosti v skladu s 

predpisi;
2. organizira izgradnjo in vzdrževanje objektov skupne 

rabe, kot so domovi, mrliške vežice, pokopališča:
3. vzdržuje in ureja krajevne ceste in poti, rekreacijske in 

druge javne površine;
4. pomaga in sodeluje pri zagotavljanju varstva naravnih 

in kulturnih spomenikov v krajevni skupnosti;
5. organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in dru-

gih nesrečah;
6. skrbi za izvajanje komunalne dejavnosti na svojem ob-

močju, če njihovo upravljanje z občinskimi predpisi ni drugače 
urejeno;

7. izvaja informiranje krajanov krajevne skupnosti;
8. pospešuje društveno, turistično in kulturno dejavnost;
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9. skrbi za razvoj športa in rekreacije ter drugo dejavnost 
na svojem območju;

10. sodeluje pri izvensodni poravnavi sporov;
11. predlaga ukrepe za varstvo okolja;
12. sodeluje pri urejanju socialnih vprašanj.

58. člen
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sve-

ta krajevne skupnosti.
Odločitev sveta krajevne skupnosti o odtujitvi nepremič-

nega premoženja je veljavna, ko da nanjo soglasje občinski 
svet.

Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti brez 
predhodnega soglasja župana, so nični. Z odlokom o proraču-
nu občine pa se lahko določi, kateri pravni posli in v kateri višini 
so ti posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, veljavni brez 
predhodnega soglasja župana.

59. člen
Viri financiranja delovanja krajevne skupnosti so:
1. dohodek iz premoženja krajevne skupnosti;
2. plačila občanov za storitve;
3. ekološke rente iz naslova obremenitve okolja;
4. subvencije, volila in prostovoljni prispevki;
5. namenska sredstva občinskega proračuna po kriterijih, 

ki jih določi svet.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premože-

njem. Subsidiarno za obveznosti krajevne skupnosti odgovarja 
občina.

Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti 
v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega 
proračuna.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

60. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah 

so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

1. Zbor občanov

61. člen
Zbor občanov se skliče v vseh krajevnih skupnostih (zbor 

občanov v občini) ali pa za eno oziroma več krajevnih sku-
pnosti.

Zbor občanov v občini skliče župan na lastno pobudo, na 
pobudo sveta ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v občini, zbor 
občanov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo najmanj 5% 
volivcev v tej krajevni skupnosti ali na pobudo sveta krajevne 
skupnosti. Zbor občanov v krajevni skupnosti lahko skliče tudi 
predsednik sveta krajevne skupnosti.

62. člen
Zbor občanov je sklepčen, če je prisotnih 10% občanov. 

Če je zbor občanov nesklepčen, župan oziroma predsednik 
krajevne skupnosti predlaga polurno prestavitev začetka seje. 
Po tem času zbor občanov lahko prične z delom ne glede na 
število prisotnih.

63. člen
Zbor občanov v občini:
1. razpravlja o spremembah statuta občine,
2. razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širšo 

samoupravno lokalno skupnost,
3. razpravlja o lokalni problematiki,
4. razpravlja o delu organov občine,
5. razpravlja o spremembah območja občine.

64. člen
Zbor občanov v krajevni skupnosti:
1. razpravlja o problematiki v svoji krajevni skupnosti,
2. razpravlja o delu svojega sveta krajevne skupnosti oz. 

njegovem poročilu,
3. razpravlja o delu svojega predstavnika v občinski komi-

siji krajevnih skupnosti,
4. razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov 

svoje krajevne skupnosti,
5. ugotavlja interes prebivalcev za ustanovitev krajevne 

skupnosti ali mestne četrti ali za spremembo območja občine,
6. daje predloge občinskim upravnim organom v zvezi s 

pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom 
ter varovanja življenjskega okolja,

7. oblikuje stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor.

65. člen
Občani na zborih občanov tudi obravnavajo in oblikujejo 

mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako do-
ločeno z zakonom, statutom ali odlokom občine ter o zadevah, 
za katere tako sklene svet ali župan.

Občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva 
spada, so dolžni obravnavati odločitve, mnenja, predloge in 
pobude zborov občanov. Če občinski organ meni, da odločitev, 
mnenj, predlogov in pobud ni mogoče upoštevati, je dolžan 
občanom v primernem roku in na primeren način to sporočiti 
in hkrati utemeljiti.

2. Referendum

66. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema 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.

Svet lahko v splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpi-
še referendum na predlog župana ali člana sveta.

Svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj 
5% volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

67. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 

sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine je treba svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za 
vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

68. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka-

terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali 
njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu zavezuje svet do kon-
ca njegovega mandata.

69. člen
Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referendu-

ma 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.
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Pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna-
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcev za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani svet in pobudo predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla-
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu 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 svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
Upravno sodišče Republike Slovenije.

70. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisova-

njem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma 
in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, 
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno 
število volivcev.

71. člen
Svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu 

odločitve o predlogu župana ali člana sveta za razpis referen-
duma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev 
za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega 
člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje pet-
inštirideset dni od dneva razpisa, v nedeljo ali na drug dela 
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi svet vrsto referen-
duma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove 
določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega 
vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da 
se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa, referen-
dumsko območje in dan glasovanja.

Če svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis 
referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, 
da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko svet vloži od 
dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis 
referenduma.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

72. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki 

niso urejena v tem statutu, veljajo določbe Zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno 
uporabljajo tudi določbe Zakona o lokalnih volitvah.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-
ska volilna komisija svetu ter ga objavi na način, ki ga ta statut 
določa za objavo splošnih aktov občine.

73. člen
Svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz 

svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino 

ali 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 zavezuje 
občinskih organov.

3. Ljudska iniciativa

74. člen
Najmanj 5% volivcev v občini lahko zahteva sprejem ali 

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti 
sveta oziroma drugih občinskih organov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo 
sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem 
mesecu.

Glede pobude volivcev za vložitev zahteve in postopka v 
zvezi z njo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega sta-
tuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

VI. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

75. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeše-

valne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem 
javnih služb iz občinskih pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji, opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 
občinskih predpisov ter drugih aktov, s katerimi občina ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, ter opravlja inšpekcijske naloge, 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo ustanovi svet na predlog župana z od-
lokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno 
področje.

76. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in komisije 

zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v občinski 
upravi.

Za zapisnik sveta in komisij skrbi direktor občinske 
 uprave.

77. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog 

direktorja občinske uprave določi župan s splošnim aktom.
O sklenitvi in spremembah pogodbe o zaposlitvi zaposle-

nih v občinski upravi v skladu s predpisi odloča župan ali po 
njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.

78. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, za neposre-

dno izvajanje nalog uprave pa skrbi direktor občinske uprave, ki 
ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave mora 
izpolnjevati pogoje za odločanje v upravnih stvareh.

Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za pod-
pisovanje določenih aktov poslovanja.

79. člen
Direktor občinske uprave vodi delo občinske uprave in 

opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave, 
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razen tistih, za katere so ustanovljene notranje organizacijske 
enote.

Notranje organizacijske enote se ustanovijo za izvajanje 
upravnih nalog na določenih upravnih področjih. Vodijo jih 
vodje notranjih organizacijskih enot.

Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske de-
javnosti na svojem upravnem področju.

Podrobnejšo organizacijo določa odlok o notranji organi-
zaciji in delovnem področju občinske uprave.

80. člen
Za delo občinske uprave je direktor občinske uprave od-

govoren županu, za delo notranjih organizacijskih enot so vodje 
notranjih organizacijskih enot neposredno odgovorni direktorju 
občinske uprave.

81. člen
Občinska uprava izvršuje odloke in druge predpise, ki jih 

izdaja svet, in predpise, ki jih izdaja župan.
Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar 

v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz prenesene 
državne pristojnosti.

82. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direk-

tor občinske uprave oz. vodja notranje organizacijske enote na 
svojem delovnem področju. Direktor občinske uprave oz. vodja 
notranje organizacijske enote na svojem delovnem področju 
lahko pooblasti javne uslužbence uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje po-
sameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka 
in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih 
pooblastil.

83. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za dosledno izva-

janje predpisov o upravnem postopku.

84. člen
O upravnih stvareh iz svoje pristojnosti in iz prenesene 

državne pristojnost občina odloča s posamičnimi akti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na 

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z 
zakonom drugače določeno.

85. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske 

uprave ali zaposlenega v občinski upravi iz posameznega po-
stopka odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve 
vodje notranje organizacijske enote o stvari tudi odloči, če je 
vodja notranje organizacijske enote pooblaščen za odločanje 
v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ter župana iz posa-
meznega postopka odloča svet.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

86. člen
Občina organizira javne službe na naslednjih področjih:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. deratizacija in dezinfekcija,
5. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih 

 površin,

8. gašenje in reševanje,
9. osnovnošolsko izobraževanje,
10. predšolska vzgoja in varstvo otrok,
11. izobraževanje odraslih,
12. osnovno zdravstvo in lekarna,
13. osebna pomoč družini,
14. kultura in knjižničarstvo,
15. šport,
16. socialno varstvo,
17. javna razsvetljava,
18. plakatiranje in okraševanje naselij,
19. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna de-

javnost,
20. urejanje lokalnih cest in mestnih ulic,
21. na drugih področjih, kjer je to potrebno zaradi samo-

stojnega opravljanje lokalnih zadev javnega pomena.

87. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena ustanavlja občina 

javna podjetja in zavode, podeljuje koncesije, vlaga lastni ka-
pital v dejavnost oseb zasebnega prava ali oblikuje režijske 
obrate.

88. člen
Svet z odlokom o javnih službah določi vrste javnih služb 

ter načine in oblike njihovega izvajanja.
Svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali 

posamezni javni zavod.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

89. člen
Občinsko premoženje je finančno in stvarno premoženje 

v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, 
terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na ka-
pitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno 
premoženje so premičnine in nepremičnine.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go-
spodar.

Svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremič-
nin, če ni s tem statutom drugače določeno, ter določa način in 
pogoje upravljanja občinskega premoženja.

90. člen
Financiranje občine, sestava proračuna in finančnega 

načrta, priprava proračuna in finančnega načrta, sprejemanje 
proračuna, izvrševanje proračuna, upravljanje in razpolaganje 
z občinskim premoženjem, zadolževanje, upravljanje z dolgovi, 
poroštva države in občine ter zadolževanje javnega sektorja, 
računovodstvo, zaključni račun proračuna in proračunski nad-
zor so urejeni z določbami zakona, ki ureja področje javnih 
financ, zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za posamezno leto, uredbe oziroma akta o odprodaji, oddaji ali 
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije, 
zakona s področja financiranja občin, drugimi zakoni ter akti.

91. člen
Svet mora praviloma sprejeti proračun v roku, ki omogoča 

uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se spreje-
ma proračun.

Postopke sprejemanja proračuna svet natančneje uredi 
s poslovnikom.

92. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občini pripadajo prihodki iz davkov in drugih dajatev, do-

ločenih v zakonu s področja lokalne samouprave, in prihodki iz 
davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu s posebnimi 
zakoni.
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93. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 

so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzema-
ti obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena 
za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni 
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev.

94. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, če ni z 

odlokom drugače določeno.
Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti direktorja 

občinske uprave ali posameznega vodjo notranje organizacij-
ske enote, ki pa je lahko pooblaščen za izvrševanje proračuna 
le glede proračunskega področja, za katero je določen kot 
skrbnik.

Župan je za izvrševanje proračuna odgovoren svetu. O 
izvrševanju proračuna župan poroča svetu na način, določen 
z zakonom.

95. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu ob-

čine. Spremembe proračuna se sprejmejo z odlokom o spre-
membi proračuna. Rebalans proračuna se sprejme z odlokom 
o rebalansu proračuna.

Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota-
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja pro-
računa in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih 
določa zakon.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvaja-
njem ne more uravnovesiti proračuna občine.

96. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z 
zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov 
predlog s sklepom sveta podaljša še za tri mesece.

97. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Skladno z veljavno zakonodajo se namen, višina ter upo-

raba sredstev rezerv določijo v odloku o proračunu.
O uporabi rezerv odloča do višine, določene v odloku o 

proračunu, župan, nad tem zneskom pa svet.

98. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o pro-
računu občine.

Če se med letom spremeni delovno področje proračun-
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za njegovo delo, oziroma če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati na 
način, določen z zakonom.

99. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan 
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

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

sprejme svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

101. 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 svet.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in 
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana svet.

102. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

103. člen
Finančno poslovanje nadzorujejo župan, nadzorni odbor 

in svet, vsak v okviru svoje pristojnosti.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

104. člen
Svet sprejme statut občine in v skladu s z zakonom in 

statutom ter po postopku, opredeljenem v poslovniku, nasle-
dnje akte:

1. poslovnik o delu sveta,
2. proračun občine in zaključni račun,
3. planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
4. odloke,
5. odredbe,
6. pravilnike,
7. navodila.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne 

razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov, potrjuje 
uradna prečiščena besedila aktov ter daje mnenja in soglasja 
v skladu z zakonom ali statutom občine.

105. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga po postopku, 

ki velja za sprejem odloka, sprejme svet z dvotretjinsko večino 
glasov vseh članov sveta.

106. člen
S poslovnikom, ki ga po postopku, ki velja za sprejem 

odloka, sprejme svet z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov 
navzočih članov, se uredijo organizacija in način dela sveta ter 
uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta.

107. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja in ureja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.

108. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

109. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njunega izvrševanja.
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110. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela 

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali 
odloka.

111. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki 

za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.
Občinski proračun se sprejme z odlokom za posamezno 

proračunsko leto.
Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina vseh 

članov sveta.
Zaključni račun proračuna se sprejme z odlokom na eni 

obravnavi z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.

2. Posamični akti občine

112. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča ob-

čina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene 
državne pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil ter aktov 
poslovanja.

113. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame-

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

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji 
župan.

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga 
določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or-
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

X. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV  
IN ORGANIZACIJ

114. člen
Svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti 

in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni 
položaj in v pravice občine, oziroma če se s predpisi pokraji-
ne, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene 
pravice.

115. člen
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.

116. člen
Župan po pooblastilu sveta 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 dokonč-
nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi 
občine.

Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da 
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem 
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.

117. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 

oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

118. člen
Komisije so dolžne za potrebe sveta oblikovati mnenje 

glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na 
tej podlagi oblikuje svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu 
zboru.

XI. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO 
SODELOVANJE

119. člen
Občina se povezuje v pokrajino pod pogoji, ki jih določa 

zakon.
120. člen

Svet lahko z večino vseh članov sklene, da se občina po-
veže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno 
za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena.

Skupnost ali zveza usklajuje urejanje in upravljanje zadev, 
določenih v aktu o ustanovitvi, ne more pa izvajati dejavnosti v 
imenu in za račun občine.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

121. člen
V enem mesecu po sprejemu statuta svet sprejme poslov-

nik o svojem delu ter akt o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave.

V enem mesecu po sprejetju akta o organizaciji in delu 
občinske uprave mora župan izdati akt o sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi.

122. člen
Določila statuta MO Kranj v zvezi z delovnimi telesi sveta 

se uporabljajo od konstituiranja prvega novega Sveta MO Kranj 
po uveljavitvi tega statuta.

123. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve preneha veljati 
Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 22/96, 
35/00 in 85/02), razen 29. in 32. člena, ki se uporabljata do 
prenehanja mandatov članov sveta v mandatnem obdobju 
2006–2010, razen če svet odloči drugače.

Št. 030-0001/2007-43/11
Kranj, dne 28. marca 2007

Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

KRŠKO

1789. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Krško

Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep 
US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 
35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep 
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US RS, 34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 
115/06 in 139/06 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 5. seji dne 
22. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki  

v Občini Krško

I. PREDMET UREJANJA

1. člen
(vsebina javne službe)

Ta odlok ureja način opravljanja obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb zbiranja, prevoza in odlaganja komu-
nalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na ob-
močju občine Krško (v nadaljevanju: občina) tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne 
 službe,

– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne 
 službe,

– vire financiranja javne službe in način njihovega obli-
kovanja,

– vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme 
potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
ter javno dobro (v nadaljevanju: javne površine) in varstvo, ki 
ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju: 
infrastruktura).

2. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki, ki na-
stajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospo-
dinjstvu in kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom 
podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnosti. 
Med komunalne odpadke sodijo tudi odpadki z vrtov in parkov, 
odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki iz pokopališč, ločeno 
zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 
20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko 
številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasi-
fikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek 
iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.

(2) V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma bioraz-
gradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: biološki odpadki) 
štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo 
z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to 
frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane 
ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje 
in drugi odpadki biološkega izvora.

(3) Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpad-
kov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, 
ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima negativnega 
vpliva na okolje.

(4) V ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so 
primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljnjem 
besedilu: sekundarne surovine) štejejo odpadki iz gospodinj-
stva, proizvodnje in porabe, ki se po predelavi lahko ponovno 
uporabijo v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka 
ločeno po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, 
tekstil ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih pro-
cesih prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se zbira 
tiste komunalne odpadke z značajem sekundarnih surovin, ki 
jih je po ustrezni predelavi mogoče tržiti ali katerih ločeno zbi-

ranje je smotrno zaradi izogibanja uporabi kapacitet urejenih 
odlagališč odpadkov.

(5) V kosovno frakcijo komunalnih odpadkov (v nadalj-
njem besedilu: kosovni odpadki) štejejo večji odpadni predmeti 
iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže, pohi-
štvo, neuporabni gospodinjski stroji, električna in elektronska 
oprema (OEEO) in drugi nerabni kosi gospodinjske in podobne 
opreme.

(6) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so tisti nevarni od-
padki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v go-
spodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje 
v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Ne-
varni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena 
oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, 
zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo 
živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, 
ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.

(7) Ostanek odpadkov so neopredeljivi in nerazgradljivi 
komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni mo-
goče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine 
ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi 
ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob porabi v go-
spodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki 
ustvarjajo komunalne odpadke; med ostanek odpadkov sodijo 
tudi ostanki iz prebiranja in predelave ostalih frakcij odpad-
kov; ostanek odpadkov se praviloma odlaga na odlagališče; 
za povzročitelja veljajo kot ostanek odpadkov vsi odpadki, ki 
jih ne more z vzpostavljenim sistemom ni mogoče zbirati in 
obdelati.

(8) Predpisana posoda za odpadke je posoda, v katero 
povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema; 
predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnolo-
gijo ravnanja z odpadki določene s pravilnikom iz 4. člena tega 
odloka in so različnih prostornin in različnih karakteristik za 
različne namene (namenske posode za odpadke).

(9) Namenske predpisane posode za odpadke so name-
njene zbiranju različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno 
s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov (namenske posode 
za zbiranje bioloških odpadkov, za zbiranje posameznih frakcij 
sekundarnih surovin, za zbiranje ostanka odpadkov, za zbiranje 
kosovnih odpadkov in podobno).

(10) Namenska predpisana vreča za odpadke je vreča iz 
primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec pro-
daja povzročiteljem za občasno zbiranje ostanka odpadkov.

(11) Odjemni prostor je prostor, s katerega izvajalec pra-
zni namenske predpisane posode za biološke odpadke in za 
ostanek odpadkov; ta prostor je praviloma na javni površini, 
lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajal-
cu prosto in nemoteno dosegljiv. Lokacije odjemnih prostorov 
določi izvajalec v soglasju s povzročitelji, pri čemer je lokacija 
odjemnega prostora lahko oddaljena praviloma največ 5 me-
trov od transportne poti smetarskega vozila (kategorizirane 
občinske ceste, po kateri poteka odvoz odpadkov; transportna 
pot je podrobneje opredeljena v programu odvoza). Dostop do 
odjemnega prostora mora biti svetle širine vsaj 3 m in svetle 
višine vsaj 3,6 m. Kadar dostop ni zagotovljen za smetarsko 
vozilo, se odjemni prostor določi na mestu, ki je še dostopno 
za smetarsko vozilo. V primeru, če med izvajalcem in povzro-
čiteljem ni soglasja glede lokacije odjemnega prostora, določi 
odjemni prostor pristojni organ.

(12) Zbirni prostor je prostor, na katerem so postavljene 
namenske predpisane posode za biološke odpadke in za osta-
nek odpadkov v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirni prostor 
je lahko hkrati tudi odjemni prostor, praviloma pa je lociran čim 
bliže nastajanju odpadkov.

(13) Ekološki otok je prostor, na katerem stojijo namenske 
predpisane posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin 
(na primer za steklo, papir, kovine, pločevinke, plastične mase 
in podobno). Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen 
in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. 
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Zbiralnica je praviloma na javni površini, kadar ni ogrožena 
njena funkcija. Lokacije, zemljišče, objekte in potrebni dostop 
z vozilom za odvoz odpadkov zagotavlja pristojni organ na 
predlog izvajalca, namestitev posod pa izvajalec sam. Kadar 
je ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ 
drugo primerno zemljišče in dostop. Za namene tega odloka se 
za ekološki otok in zbiralnico uporablja pojem zbiralnica.

(14) Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, 
opremljeno (lahko tudi s samostojnim zabojnikom) za ločeno 
zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih 
omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije 
oddajajo.

(15) Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen 
prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzroči-
telji iz gospodinjstev, ki se nahajajo na območju občine, lahko 
brezplačno prepuščajo izvajalcu, in frakcij, ki jih izvajalec sam 
prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posameznih 
frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali 
njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstra-
njevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih 
frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. V zbirnem 
centru se lahko, v kolikor to ni v neskladju s predpisi, ki urejajo 
ravnanje s komunalnimi odpadki, izvaja tudi dejavnosti razvr-
ščanja, prebiranja, obdelave in predelave posameznih frakcij. 
Te dejavnosti lahko izvajajo le osebe, ki so za to pooblaščene 
s strani izvajalca.

(16) Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in 
zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vpli-
vov na okolje in ravnanje z odpadki.

(17) Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, 
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 
ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja 
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

(18) Predelava odpadkov so postopki, določeni v pred-
pisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predelava odpadkov je 
namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in 
zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine 
in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo 
v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za 
pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov 
s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni 
predelava odpadkov.

(19) Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v 
predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje od-
padkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče 
predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološki-
mi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje 
odpadkov.

(20) Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih nji-
hovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje 
ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove 
predelave ali odstranjevanja.

(21) Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje od-
padkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njiho-
vega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve.

(22) Pristojni organ je organ občinske uprave, pristojen 
za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

(23) Program odvoza je program ravnanja z odpadki, z 
vsebino določeno v 11. točki tega člena, 19. in 22. členu tega 
odloka, ki ga pripravi in sprejme izvajalec ob soglasju pristoj-
nega organa.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Javno službo na celotnem območju občine izvaja fizična 
ali pravna oseba, ki se ji podeli koncesijo (v nadaljevanju: 

koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
tem odlokom.

4. člen
(Tehnični pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju 

komunalnih odpadkov)
(1) Občinski svet sprejme, v obliki pravilnika, na predlog 

župana, kateremu poda obrazloženo pobudo izvajalec, Teh-
nični pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih 
odpadkov (v nadaljevanju: Pravilnik). V enaki obliki in postopku 
se sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe pravilnika.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo 

postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega lo-
čevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in 
drugih načinov predelave;

– način določitve števila odvozov odpadkov po posame-
znih kategorijah, skladno s tem odlokom;

– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad-
kov;

– standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno 
z natančnimi merili za določanje izhodiščnega prostornine po-
sod, potrebnega posameznemu povzročitelju oziroma skupini 
povzročiteljev;

– standardizacijo predpisanih vreč za odpadke in pogoje 
njihove uporabe;

– minimalni standard opreme zbiralnic (katere posode, 
kako vzdrževane, nalepke …);

– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih 
iz tega odloka;

– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih pro-
storov ter zbiralnic;

– druge sestavine, določene s tem odlokom (pojem obča-
sne uporabe oziroma začasnega izostanka iz 8. člena …);

– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizira-
no in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno 
delovanje javne službe.

(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče uskla-
jevan z spremembami tehnološkega, kulturnega in sociološke-
ga značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.

5. člen
(pravice in dolžnosti izvajalca javne službe)

(1) Izvajalec ima pravice in dolžnosti:
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, 

načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko 
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, 
potrebnimi za izvajanje javne službe;

– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve Pravilnika iz 
tretjega odstavka 4. člena;

– pripravljati predlog programa odvoza odpadkov iz 
19. člena;

– pripravljati predlog letnega plana gospodarske javne 
službe;

– voditi kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiral-
nic;

– v imenu in za račun občine voditi kataster divjih odla-
gališč;

– voditi podatkovno baze za obračun smetarine;
– voditi in trajno hraniti evidenco o količini in sestavi od-

padkov, odloženi na odlagališče, ter voditi stalno evidenco o 
vplivih odlagališča na okolje;

– sklepati pogodbe s pogodbenimi povzročitelji odpadkov 
(30. člen) in povzročitelji iz šestega odstavka 32. člena,

– pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja gospo-
darske javne službe po tem odloku ter poročila o poslovanju in 
izvajanju gospodarske javne službe (34. člen).

(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, 
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in 
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih 
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standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora iz-
vajalec javne službe ravnati po predpisih pristojnega ministra.

6. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev  

in dajanje soglasij)
(1) Upravljavec ima, glede na potrebe izvajanja javne 

službe in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, jav-
no pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje 
soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom:

– k lokacijskim načrtom oziroma drugim prostorskih ak-
tom;

– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja;

– v drugih primerih določenih z zakonom.
(2) Upravljavec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi 

predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja 

zakon o urejanju prostora, ima upravljavec tudi javno pooblasti-
lo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Koncesionar je pogoje za izdajo soglasij dolžan pred-
hodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo 
soglasja seznaniti se z le-tem.

(5) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem 
odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve upra-
vljavca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju 
javnih pooblastil, odloča župan.

7. člen
(uporabniki storitev javne službe)

(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja 
v tem odloku, so povzročitelji odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
povzročitelj odpadkov).

(2) Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delo-
vanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje 
odpadkov, in sicer predvsem:

a) fizične osebe, kot gospodinjstva,
b) fizične osebe, kot samostojni podjetniki in obrtniki,
c) lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških objek-

tov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
d) pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v 

oziroma ob katerih nastajajo komunalni odpadki,
e) osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmi-

šča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, ploč-
nike in podobno),

f) osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne 
prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge 
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne 
ali zasebne rabe.

(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z 
več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati 
kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih in 
počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni ob-
časni uporabi), je dolžan storitve javne službe plačevati za 
vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo 
odpadki, posebej.

8. člen
(povzročitelji odpadkov)

(1) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo 
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo, 
najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski enoti, 
in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa 
ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki je za obveznosti 
po tem odloku za člane gospodinjstva nerazdelno odgovorna 
v razmerju do izvajalca.

(2) Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor 
(v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna v najemni pogodbi 

določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pri-
četkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora 
izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali pisno obvestilo 
podpisano s strani najemnika in najemodajalca. V nasprotnem 
se šteje za povzročitelja najemodajalec stanovanjskega ali 
drugega prostora.

(3) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe 
objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju obračunava smetari-
na, zavezanca ne odvezuje plačila smetarine. Pojem občasne 
uporabe oziroma začasnega izostanka se podrobneje definira 
v pravilniku iz 4. člena tega odloka.

(4) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obve-
znosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti 
posesti je na strani lastnika.

(5) Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki 
storitev javne službe, se lahko obravnavajo upravniki stano-
vanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in drugih 
površin ter izvajalci javnih služb, ki so pristojni za zbiranje 
odpadkov v okviru ali zaradi storitev, ki jih zagotavlja ustrezna 
javna služba.

(6) V primeru ko upravnik nastopa naproti izvajalcu javne 
službe v svojem imenu in na račun lastnika ali skupnosti lastni-
kov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju do 
izvajalca pravice in obveznosti sam.

9. člen
(uporaba storitev javne službe)

(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje od-
padkov obvezna v okvirih, ki jih določa ta odlok.

(2) Zbiranje in odlaganje odpadkov, za katere ta odlok po-
sebej ne ureja ravnanja, organizirajo povzročitelji sami v skladu 
s predpisi in po potrebi v skladu z navodili izvajalca.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

10. člen
(zbiranje odpadkov)

(1) Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru.
(2) Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter po-

sebne primere drugačnega načina ravnanja z odpadki, kolikor 
niso posebej opredeljeni s tem odlokom, ureja Pravilnik iz 
4. člena tega odloka.

11. člen
(ločeno zbiranje)

(1) Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunal-
ne odpadke dolžni odlagati v namenske predpisane posode, 
postavljene na zbirnih prostorih ter na zbiralnicah v obsegu 
in na način, kot je določeno s Pravilnikom iz 4. člena tega 
odloka.

(2) Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni 
začeti takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter zago-
tovi namenske predpisane posode za odpadke in to na način, 
kot ga omogočajo razpoložljive posode.

12. člen
(predpisana posoda za odpadke, predpisana vreča  

za odpadke)
(1) Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnje-

na tako, da je ni mogoče zapreti.
(2) Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se 

lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo 
je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg 
predpisane posode na dan odvoza.

(3) Če količina odpadkov redno (dvakrat mesečno) 
presega prostornina predpisane posode za odpadke, izva-
jalec povzročitelju določi ustrezno povečanje prostornine 
posode.
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13. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih so-

sesk, proizvodnih in drugih poslovnih zgradb ter drugih objek-
tov, kjer bodo nastajali odpadki, morajo določiti zbirne in od-
jemne prostore ter zbiralnice, kot jih določa ta odlok, njihovi 
investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo in jih morajo 
prvič opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biolo-
ške odpadke, ostanek odpadkov in posebne odpadke v okviru 
dejavnosti (drugi odstavek 13. člena).

(2) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvo-
dnih obratih in drugih objektih urejajo, gradijo in obnavljajo 
zbirne prostore lastniki objektov na podlagi ustreznega uprav-
nega dovoljenja, zbiralnice pa ureja izvajalec. V kolikor je zbir-
ni prostor hkrati tudi odjemni prostor ga urejajo (vzdržujejo red 
in čistočo, dostopi v zimskem času) lastniki objektov, oziroma 
izvajalec na njihov račun. Z ureditvijo zbirnega prostora na 
javni površini, ki ni hkrati tudi odjemni prostor, mora soglašati 
pristojni organ.

(3) Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih 
zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objek-
tih oziroma na njih postaviti koše za odpadke in posode 
za ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnice. Upravljavci 
trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb in drugih javnih 
površin lahko skupaj za več objektov ali površin skupno ure-
dijo zbiralnice, če to omogočajo prostorske razmere in pogoji 
in je to smiselno ter racionalno. Lastniki oziroma uporabniki v 
tem odstavku opredeljenih objektov in površin so dolžni koše 
za odpadke nabaviti, jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane 
posode za odpadke, upoštevajoč pri tem tudi določila odloka, 
ki ureja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih 
površin. Odpadke na javnih površinah je dolžan zbirati upra-
vljalec javne površine in jih predati izvajalcu javne službe 
ravnanja z odpadki.

14. člen
(lastništvo)

(1) Zbiralnice so občinska infrastruktura.
(2 Prva nabava predpisanih posod za odpadke bremeni 

investitorja oziroma lastnika objekta. Izvajalec vodi predpisa-
ne posode za odpadke v evidenci osnovnih sredstev in skrbi 
za njihovo vzdrževanje, pranje in obnavljanje v breme javne 
službe.

(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena 
se v primeru, ko do poškodovanja ali uničenja predpisane 
posode pride zaradi neustreznega krivdnega ali hudo malomar-
nega ravnanja povzročitelja, za stroške popravila ali zamenjave 
posode bremeni povzročitelja.

(4) Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni 
sredstva javne službe.

15. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirni  

in odjemni prostor)
Zbirni prostor izven objekta in odjemni prostor za odpad-

ke morata ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požar-
no-varstvenim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa 
na javnih prometnih površinah.

16. člen
(prostornina in število predpisanih posod  

za odpadke)
(1) Prostornina in število predpisanih posod za odpadke 

na posameznem zbirnem prostoru po merilih iz Pravilnika iz tre-
tjega odstavka 4. člena določa izvajalec ter jih sproti prilagaja 
tehnologiji ravnanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov ter 
izkušnjam ob izvajanju javne službe.

(2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod 
za odpadke za več povzročiteljev skupaj.

17. člen
(vodenje katastra zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)

(1) Izvajalec vodi kataster zbirnih in odjemnih prostorov 
ter zbiralnic s podatki o vrstah, tipih in prostornini predpisanih 
posod za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s 
podatki o povzročiteljih. Podrobnejšo vsebino katastra določa 
Pravilnik.

(2) Uskladitev, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi 
z uskladitvijo in vzdrževanjem katastra ureja koncesijska po-
godba.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine 
Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s stan-
dardi in normativi geografskega informacijskega sistema.

(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki 
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).

(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra 
osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu 
izkazanega upravičenega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati 
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti 
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Infor-
macije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec 
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje 
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem 
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posre-
dovanje informacij javnega značaja.

(7) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati 
na predpisan način.

IV. ODVOZ ODPADKOV

18. člen
(priprava odpadkov za odvoz)

(1) Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza, določe-
nim s programom iz tretjega odstavka 19. člena tega odloka, 
prestavi predpisane posode za odpadke z zbirnega prostora na 
odjemni prostor, po odvozu pa prazne takoj vrne na zbirni pro-
stor oziroma to stori izvajalec na osnovi naročila povzročitelja 
(šesti odstavek 32. člena odloka).

(2) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in 
odjemnim prostorih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. 
V zimskem času so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odje-
mnega prostora.

(3) Če povzročitelj ne ravna v skladu z drugih odstavkom 
izvajalec očisti odjemni prostor in račun izstavi povzročitelju 
ali upravniku, ki zastopa skupnost lastnikov stanovanja ali po-
slovnih prostorov oziroma drugi osebi, ki za obveznosti po tem 
odloku nerazdelno odgovarja (prvi odstavek 8. člena).

(4) Kadar izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga 
je dolžan takoj očistiti.

(5) Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dosto-
pa do odjemnega prostora ali zbiralnice.

(6) Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca, 
je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov 
iz zbirnih ali odjemnih mest.

19. člen
(potek zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov)

(1) Tehnologijo in časovni potek zbiranja, odvoza in od-
laganja odpadkov določi izvajalec v soglasju s pristojnim or-
ganom.

(2) Izvajalec mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo 
določeni kraji težko dostopni ali nedostopni za njegova vozila.

(3) Zbiranje odpadkov poteka po programu odvoza, ki 
ga sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega organa. Program 
mora biti tekoče usklajevan z ugotovitvami iz presoj vplivov na 
okolje in z drugimi spremenjenimi okoliščinami.
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20. člen
(vozila za odvoz odpadkov, biološki odpadki)

(1) Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej 
urejenimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odva-
žanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, iz njih pa se tudi 
ne smejo izcejati tekočine.

(2) Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan 
odvoza in namenske predpisane posode za biološke odpadke 
in za ostanek odpadkov izprazniti tudi, če niso polne.

(3) V naseljih z več kot 500 prebivalci ter v drugih naseljih, 
ki jih določi pristojni organ, se morajo namenske predpisane 
posode za biološke odpadke in za ostanek odpadkov prazniti, 
razen v zimskem času, praviloma enkrat tedensko, druge na-
menske predpisane posode pa po potrebi. Na drugih območjih 
se odpadki odvažajo praviloma enkrat na dva tedna. Število 
odvozov odpadkov po posameznih kategorijah in glede na 
letne čase, se podrobno določi s Pravilnikom iz 4. člena tega 
odloka.

(4) V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog 
iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu in 
na njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec oziroma v 
najkrajšem možnem času.

21. člen
(izpad odvoza)

V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile ali 
večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste ipd.) je izvajalec dol-
žan opraviti delo takoj po odstranitvi ovire oziroma v najkrajšem 
možnem času zagotoviti začasno odjemno mesto.

22. člen
(kosovni odpadki, nevarni odpadki iz gospodinjstva,  

drugi odpadki)
(1) Odvoz kosovnih odpadkov in prevzem nevarnih od-

padkov iz gospodinjstev se izvajata na način in po programu iz 
tretjega odstavka 19. člena.

(2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka 
po programu odvoza iz 19. člena, ki ga določi izvajalec ob 
soglasju pristojnega organa tako, da je zagotovljen strokoven 
prevzem teh odpadkov od povzročiteljev.

(3) Izvajalec lahko ob soglasju pristojnega organa ob-
časno organizira tudi zbiranje drugih odpadkov z značajem 
sekundarnih surovin, za katere ni organiziranega rednega lo-
čenega zbiranja. S soglasjem se določi program in tehnologijo 
zbiranja. V času obratovanja zbirnega centra, na območju 
občine Krško, je možno te odpadke oddati brezplačno.

V. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

23. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Ostanek odpadkov, kot je opredeljen s tem odlokom, 
je dovoljeno odlagati samo na urejeno odlagališče.

(2) Določene vrste odpadkov je možno uporabiti za sa-
nacijo degradiranih površin. Pogoje za ureditev teh površin, 
izvedbo odlaganja oziroma takšne sanacije in vrste odpadkov, 
ki jih je dovoljeno odlagati na ta način, izvajalec določi z ustre-
znim upravnim dovoljenjem po predpisih o posegih v prostor, 
izdanim ob soglasju pristojnega organa.

24. člen
(odlagališče odpadkov)

(1) Ostanek odpadkov izvajalec odstranjuje skladno z 
veljavno zakonodajo. Odlagališče odpadkov mora biti vidno 
označeno in redno vzdrževano.

(2) Z odlagališčem odpadkov na območju občine upravlja 
izvajalec.

25. člen
(priprava in vrste odpadkov, ki se smejo odlagati  

na odlagališču)
Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke, ki so pred-

hodno obdelani (prebrani, dehidrirani ipd), skladno s tehnolo-
gijo iz Pravilnika iz 4. člena tega odloka.

26. člen
(vodenje evidenc o odlagališču)

(1) Izvajalec mora tekoče voditi in trajno hraniti evidenco 
o količini in sestavi odpadkov, odloženi na odlagališče.

(2) Izvajalec mora voditi stalno evidenco o vplivih odlaga-
lišča na okolje, vključno s podatki o izcednih vodah, smradu in 
raznašanju odpadkov. Ta obveznost preneha po rekultiviranju 
površine odlagališča in ugotovitvi pristojnega organa, da ni več 
škodljivih in neprijetnih emisij v okolje.

27. člen
(divja odlagališča)

(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana 
ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), 
se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom 
pristojnega organa.

(2) Sanacijo odlagališč iz prejšnjega odstavka izvaja v 
okviru javne službe izvajalec, ki vključi v izvajanje tudi društva 
in drugo zainteresirano javnost.

(3) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu 
ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov 
oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sa-
nacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, se stroški krijejo 
iz sredstev občine.

28. člen
(kataster divjih odlagališč)

(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v kata-
stru divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi 
izvajalec in obravnava v skladu z normativi za sanacijo divjih 
odlagališč.

(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni 
oblik, skladno z občinskim geografskim sistemom, vsebuje pa 
podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini 
odloženih odpadkov.

VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

29. člen
(viri financiranja)

(1) Financiranje javne službe se zagotavlja:
a) iz plačil uporabnikov storitev javne službe, to je:
– plačil pogodbenih povzročiteljev;
– smetarine, ki jo plačujejo drugi povzročitelji;
– pristojbine za neposredno odlaganje odpadkov na od-

lagališču.
b) od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali ener-

getske uporabe,
c) iz proračuna občine za namene določene s tem odlo-

kom in drugimi predpisi,
d) iz dotacij, donacij in subvencij,
e) sredstva EU, pridobljena iz strukturnih in drugih skla-

dov,
f) drugih virov.
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po viru 

iz točke a) prejšnjega odstavka se določi v pravilniku o načinu 
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, 
ki ga sprejme občinski svet v obliki predpisa.

(3) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka tega 
člena se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na pobudo 
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upravljavca in na predlog župana v obliki predpisa sprejme 
občinski svet. Upravljavec je pripravljeni predlog tarife dolžan 
uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri 
njegovi obravnavi na občinskem svetu.

(4) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka ter 
sredstva iz točke b) prvega odstavka tega člena v svojem 
imenu in za svoj račun (račun javne službe) zaračunava in 
pobira izvajalec.

30. člen
(pogodbeni povzročitelji)

(1) Pogodbeni povzročitelji, ki javno službo financirajo 
s plačili iz 1. alineje točke a) prvega odstavka 29. člena tega 
odloka, so tisti, ki s povzročeno količino odpadkov omogočajo 
izvajanje posameznega odvoza odpadkov izključno za njihove 
potrebe. Odvoz se izvaja po potrebi. Cena je lahko različna 
za različne kategorije povzročiteljev. Predpisane posode za 
odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni povzročitelj, so 
praviloma last povzročitelja, ki jih je dolžan tudi vzdrževati in 
čistiti. Pogodbeni povzročitelj se lahko dogovori tudi za najem 
posod pri izvajalcu ali se z njim dogovori za njihovo čiščenje 
in vzdrževanje.

(2) Povzročitelj pridobi status pogodbenega povzročitelja 
s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem. Sklenitev pogodbe z izvajal-
cem je skladno z zakonom in tem odlokom obvezna.

(3) Pogodbeni povzročitelj je dolžan izvajalcu predajati 
ločeno zbrane biološke odpadke in ostanek odpadkov, lahko 
pa se z izvajalcem dogovori tudi za predajo sekundarnih 
surovin.

31. člen
(vsebina plačil uporabnikov storitev javne službe)

(1) Smetarina in plačila pogodbenih povzročiteljev pred-
stavljajo prihodek, ki ga za ravnanje z odpadki, ki ga zagotavlja 
javna služba, plačujejo povzročitelji.

(2) Pristojbina iz 3. alineje točke a) prvega odstavka 
29. člena tega odloka smiselno zajema le elemente, ki se na-
našajo na delovanje odlagališča. Merilo za njeno določanje je 
količina odloženih odpadkov, izražena v ustrezni prostorninski 
enoti. Pristojbina je lahko različna za različne kategorije pov-
zročiteljev.

32. člen
(smetarina)

(1) Smetarino plačujejo vsi povzročitelji odpadkov, ki ni-
majo statusa pogodbenega povzročitelja (drugi povzročitelji). 
Smetarina se zaračunava in plačuje mesečno.

(2) Merilo za določitev višine smetarine je prostornina 
posode, ki jo za odlaganje ločeno zbranega ostanka odpadkov 
uporablja povzročitelj. Smetarina je lahko različna za različne 
kategorije povzročiteljev.

(3) Smetarino so na podlagi obveznosti, določene z zako-
nom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po 
tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke 
odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza od-
padkov, razen pogodbenih povzročiteljev in razen primerov iz 
četrtega odstavka 8. člena tega odloka.

(4) Obveznost plačevanja smetarine nastane za povzroči-
telja z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov na njegovem 
območju oziroma z dnem, ko povzročitelj na takšnem območju 
pridobi v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje objekt, 
prostor ali površino.

(5) V kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače 
ravna v nasprotju z navodili za odlaganje ga je izvajalec dolžan 
na to na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na po-
sodi). Če povzročitelj tudi po pridobitvi opozorila ne upošteva 
navodil za odlaganje, mu lahko izvajalec, ne glede na druge 
določbe tega odloka, v okviru smetarine, zaračuna dodatne 
stroške zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.

(6) Kolikor se povzročitelj in izvajalec dogovorita o storitvi, 
ki presega vsebino javne službe, ki je predpisana s tem odlo-
kom (npr. odvoz iz zbirnega mesta, namesto iz odjemnega …), 
je plačilo povzročitelja v tem delu prihodek javne službe.

33. člen
(dolžnost obveščanja)

(1) Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in 
odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj o začetku povzročanja 
odpadkov takoj pisno obvestiti izvajalca.

(2) Povzročitelj je dolžan najkasneje v petih dneh po na-
stanku pisno obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov, 
ki vplivajo na obračun smetarine.

(3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca 
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremem-
be podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podat-
kov ni posredoval oziroma ni pravočasno posredoval, lahko 
izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunano in 
dejansko smetarino, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj po-
sredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval pravočasno, 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po 
nepravilnih oziroma lažnih podatkih.

VII. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE

34. člen
(programi javne službe, poročanje)

(1) Upravljavec je dolžan vsako leto pripraviti predlog 
letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj 
z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospo-
darske javne službe najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega 
leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejema 
občinski svet.

(2) Najkasneje v roku šestih mesecev po pričetku izva-
janja gospodarske javne službe po tem odloku mora upra-
vljavec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog 
dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih 
petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. 
Kasnejše predloge dolgoročnih planov je upravljavec dolžan 
pripravljati vsakih pet let, za obdobje naslednjih petih let. 
Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe, 
sprejema občinski svet.

(3) Upravljavec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega 
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslo-
vanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega 
odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske 
javne službe iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski 
pogodbi.

VIII. NADZOR

35. člen
(izvajanje nadzora, obveščanje)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi 
občinskega nadzora, pristojne državne inšpekcijske službe ter 
policija v okviru svojih pristojnosti.

(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene 
kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti organ 
občinskega nadzora.

36. člen
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev)

V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega 
nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za od-
pravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka in 
o tem obvesti pristojni organ.
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IX. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen
(opredelitev prekrškov in glob)

(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če:

– odloži odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu, ali dru-
ge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma 
za to določenih krajev (tretji odstavek 27. člena),

– kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokalov, jav-
ne zgradbe, parkirišča ali druge javne površine ob objektu 
oziroma na njem ne postavi košev za odpadke in posod za 
ločeno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnic, kot tudi, če košev 
za odpadke ne prazni  redno v  tipizirane posode za odpadke 
(tretji odstavek 13. člena),

– kot upravljavec javne površine ne zbira odpadkov z 
javne površine oziroma jih ne predaja izvajalcu javne službe 
ravnanja z odpadki (tretji odstavek 13. člena).

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori katerega od prekrškov iz prvega 
odstavka.

(3) Za storitev katerega od prekrškov iz prvega odstavka 
tega člena se posameznik, ki tak prekršek stori zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 1400 EUR.

(4) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katerega od prekrškov iz prvega od-
stavka tega člena.

(5) Plačilo stroškov sanacije iz tretjega odstavka 27. člena 
ne izključuje odgovornosti za prekršek.

38. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru izvaja raz-
vrščanje, prebiranje, obdelavo ali predelavo posameznih frakcij 
odpadkov (16. točka 2. člena);

2. nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne služ-
be na območju občine (3. člen odloka);

3. ne oddaja izvajalcu javne službe komunalnih odpadkov 
ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma predpisan način (prvi in 
drugi odstavek 9. člena);

4. ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način 
(prvi in drugi odstavek 10. člena);

5. kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali odje-
mnega prostora ali zbiralnice skladno z upravnim aktom, ki 
omogoča investicijo ali zbirnega prostora prvič ne opremi z 
namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke in za 
ostanek odpadkov (prvi odstavek 13. člena);

6. uredi ali preuredi ali vzdržuje zbirni prostor izven objek-
ta oziroma odjemni prostor v nasprotju s pogoji iz 15. člena;

7. brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke za 
sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v nasprotju z pogoji 
in predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste 
odpadkov, ki ni dovoljena (drugi odstavek 23. člena);

8. ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja od-
padkov na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in 
odvoz odpadkov (prvi odstavek 33. člena);

9. ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku o spre-
membi, ki vpliva na izračun smetarine (drugi odstavek 33. čle-
na) ali mu posreduje nepravilne datum ali da drugačne napač-
ne podatke (tretji odstavek 33. člena).

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(3) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.

39. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če:

1. na zbirnem prostoru ali na zbiralnici ne odloži odpad-
kov v ustrezno namensko predpisano posodo (prvi odstavek 
11. člena);

2. odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi izvaja-
lec ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (drugi 
odstavek 11. člena, peti odstavek 32. člena);

3. napolni predpisano posodo tako, da je ni mogoče za-
preti (prvi odstavek 12. člena);

4. večje količine odpadkov, ki presega prostornina raz-
položljivih namenskih predpisanih posod, ne odloži poleg 
ustrezne posode v namenski predpisani vreči (drugi odstavek 
12. člena);

5. po odvozu odpadkov takoj ne prestavi predpisane po-
sode z odjemnega prostora nazaj na zbirni prostor (prvi odsta-
vek 18. člena);

6. onesnaži zbirni ali odjemni prostor ali pot med zbirnim 
in odjemnim prostorom in ne poskrbi za takojšnje očiščenje 
onesnažnosti (drugi odstavek 18. člena);

7. s čemer koli ovira dostop do odjemnega prostora ali 
zbiralnice (tretji odstavek 18. člena);

8. brez dovoljenja izvajalca prebira, prelaga ali odvaža od-
padke iz zbrinih ali odjemnih mest (šesti odstavek 18. člena).

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(3) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.

(4) Plačilo stroškov sanacije iz drugega odstavka 18. čle-
na ne izključuje odgovornosti za prekršek.

40. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izva- 

jalec, če:
1. odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena (prvi 

odstavek 20. člena);
2. ne odvaža odpadkov na dan, ki je za to določen, ali ne 

prazni vseh namenskih predpisanih posod, ne glede na njihovo 
napolnjenost (drugi in tretji odstavek 20. člena);

3. ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za opra-
vljanje javne službe, če njegove kapacitete občasno ali zaradi 
višje sile tega ne omogočajo (četrti odstavek 20. člena);

4. v rokih iz 34. člena odloka pristojenmu organu ne pre-
dloži letnega ali dolgoročnega programa gospodarske javne 
službe po tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe.

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
kaznuje odgovorna oseba izvajalca.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(obstoječi ekološki otoki)

Površine, ki so na dan sprejema tega odloka v funkciji 
ekoloških otokov, se z dnem uveljavitve tega odloka štejejo 
za zbiralnice v smislu 13. točke 2. člena tega odloka, kar se 
ustrezno zaznamuje tudi v prostorskih aktih in ob izdajanju 
lokacijskih informacij.

42. člen
Kataster zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic 

(17. člen) in kataster divjih odlagališč (28. člen) mora izvajalec 
z dejanskim stanjem uskladiti najkasneje v roku enega leta po 
uveljavitvi tega odloka.

43. člen
(tehnični pravilnik)

Predlog tehničnega pravilnika iz 4. člena tega odloka 
upravljavec v sodelovanju s pristojnim organom pripravi najkas-
neje v 12 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
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44. člen
(prenehanje veljvanosti starega odloka)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravna-
nju z odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 36/00 in 108/01 
– obvezna razlaga).

45. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2007-O602
Krško, dne 22. marca 2007

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič, l.r.

1790. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih 
javnih površinah v Občini Krško

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (33/06 – 
uradno prečiščeno besedilo), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 
28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US 
RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US 
RS), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 
7/05 – sklep US RS, 34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 
51/06 – popr., 115/06 in 139/06 – odločba US RS) ter 16. in 
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre-
čiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško 
na 5. seji dne 22. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 

površinah v Občini Krško

A – SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrže-

vanje občinskih javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih 
površin« ter določitev njihovih izvajalcev;

– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in 
druge javne površine in zagotavljanje njihovega varstva;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in dru-
gimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;

– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest 
in drugih javnih površin.

2. člen
(upravljavec občinskih cest in drugih javnih površin)
Z občinskimi cestami in drugimi javnimi površinami na 

območju občine upravlja Občina Krško (v nadaljevanju: ob-
čina).

3. člen
(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom 
ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, 
stvarno pristojen za gospodarske javne službe.

4. člen
(javne ceste in javno dobro)

(1) Občinske javne ceste so javno dobro v lasti občine 
in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti la-
stninske pravice s priposestvovanjem in drugih stvarnih pravic, 
razen v primerih, določenih z zakonom.

(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in 
na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravlja-
nje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in 
postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico 
uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po 
tem odloku.

5. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste na območju občine se gradijo in vzdržu-
jejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora 
in graditev objektov, predpisi o varnosti cestnega prometa in 
ta odlok.

6. člen
(druge javne površine)

(1) Druge javne površine po tem odloku so vse površine, 
ki imajo značaj javnega dobra v lasti občine in ne sodijo med 
ceste v smislu zakona o javnih cestah ter jih delno ali v celoti 
ne vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb. Dru-
ge javne površine so praviloma parki, drevoredi, zelenice in 
drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, 
površine, namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne 
ceste, in podobne površine v lasti občine, ki so prosto dostopne 
vsakomur pod enakimi pogoji in njihovo vzdrževanje načeloma 
bremeni občinski proračun.

(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi povr-
šine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na 
lastnino, začasno, do ureditve v skladu s prostorskimi akti, 
na podlagi ustreznega pravnega akta, uporabljajo za javne 
namene.

7. člen
(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso ne-
posredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni upo-
rabi zakona o javnih cestah in na njem temelječih predpisih.

B – OBČINSKE CESTE

I. Kategorizacija občinskih cest

8. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste so vse kategorizirane javne ceste na ob-
močju občine, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

9. člen
(kategorizirane občinske ceste)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste ter 
javne poti 1. in 2. reda.

(2) Podkategorije lokalnih cest so zbirne ceste, mestne 
ceste in krajevne ceste.
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(3) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves 
promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.

10. člen
(nekategorizirane prometne površine)

(1) Prometne površine v javni lasti, ki niso kategorizirane 
na način iz 9. člena, se obravnavajo kot druge nevzdrževane 
javne površine.

(2) Določbe 23. člena, 24. člena, 48. člena, 49. člena, 
50. člena, 51. člena, 52. člena, 55. člena, 61. člena, 65. člena 
in 66. člena tega odloka se za druge nevzdrževane javne po-
vršine z značajem prometnih površin uporabljajo na enak način 
kot za kategorizirane javne poti.

11. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet z 
odlokom na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

12. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se določijo po postopku iz 11. člena.

(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči Občinski svet na predlog župana.

(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v takšnem sklepu.

(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se pravilo-
ma opravijo kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine 
in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
za naslednje leto.

13. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot nado-
meščena.

14. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane 
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te 
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o 
njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski 
svet na predlog župana.

15. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 
odloči Občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija 
pa se opravi po postopku iz 11. člena tega odloka.

16. člen
(turistične, planinske, in druge poti)

(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, planinske 
poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih 
in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih 
koč in vrhov, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin 
oziroma nepremičnin, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa 
tudi drugih virov.

II. Graditev občinskih cest

17. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v 
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vpli-
vi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu 
soseda, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko 
na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in inve-
stitorjem občinske ceste, ali na drug, z zakonom določen način, 
ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

18. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo 
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih 
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine 
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in 
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajo-
čih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za 
nadzor cestnega prometa.

(3) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, 
da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno spo-
sobnostjo gibanja.

19. člen
(upravna dovoljenja za rekonstrukcijo občinskih cest)
Za rekonstrukcijo občinske ceste ob izpolnjevanju enakih 

pogojev, ki jih zakon določa za rekonstrukcijo državne ceste, ni 
potrebno dovoljenje za poseg v prostor.

20. člen
(pridobitev zemljišč)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom 
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi 
nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve 
ali druge omejitve lastninske pravica ta pravice odvzame ali 
omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in 
lastnikom te nepremičnine.

(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremični-
nah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi odstavek 4. čle-
na tega odloka, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji 
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proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku 
razlastitve, določenem v zakonu o javnih cestah.

21. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz 
20. člena v rokih, določenih v odločbi o razlastitvi, ne pričnejo 
uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva 
vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v 
skladu z zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali 
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, 
lahko prejšnji lastnik v primeru, če se nepremičnina v zakonsko 
določenem roku po sklenitvi pogodbe ne prične uporabljati za 
namene razlastitve, zahteva od investitorja sklenitev pogodbe 
o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi po-
godbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno upora-
bljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

22. člen
(gradnja obračališč za avtobuse in avtobusnih postajališč)

(1) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se praviloma 
urejajo izven vozišča. Avtobusna postajališča na glavni mestni 
cesti morajo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pri-
stojni organ v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter 
po posvetovanju s policijo po presoji okoliščin, pomembnih 
za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev 
avtobusnega postajališča na vozišču glavne mestne ceste. Če 
ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo 
prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč 
pristojni organ, ob upoštevanju predlogov javnih prevozni-
kov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali 
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj 
pridobiti soglasje pristojnega organa. Stroške gradnje avtobu-
snega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avto-
busno postajališče postane del občinske ceste.

23. člen
(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)

(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki v zvezi z gradnjo državnih cest urejajo 
pogoje, postopke, pristojnosti, pravice in obveznosti ter druga 
vprašanja glede:

– križanja občinskih cest in železniških prog;
– razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest 

in upravljavci vodotokov;
– obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ce-

ste;
– obveznost usklajenega projektiranja graditve cest in 

komunalnih in drugih objektov, naprav, napeljav, ki ne služijo 
cesti ali njeni uporabi.

(2) Pri gradnji občinskih cest ima pristojni organ v zvezi z 
zadevami iz prvega odstavka, pristojnosti Direkcije za ceste, ki 
se nanašajo na državne ceste.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v 

ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali 
rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem 
obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni pred začetkom del, da 
ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za 
pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov 
in naprav v ali ob cestnem telesu.

25. člen
(koncesija za gradnjo občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi 
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej. Posa-
mezni primer podelitve take koncesije se, skladno z zakonom, 
uredi z odlokom.

III. Upravljanje občinskih cest

26. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika 
njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog 
župana, ki pripravi predlog ob sodelovanju izvajalca.

(2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega 
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto in 
ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvaja-
nju gospodarske javne službe, najkasneje do 15.11. vsakega 
tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni plan razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest sprejme občinski svet.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki so potrebni zaradi naravnih in drugih ne-
sreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje 
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb, 
odpravljanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in 
izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za 
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja 
občinskih cest po tem planu.

(4) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega na-
slednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslova-
nju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

27. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja pristojni organ.

(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– izvajanje postopkov za izbiro koncesionarja za redno 

vzdrževanje občinskih cest skladno s 33. členom;
– priprava programov in organizacija izdelave razisko-

valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(3) Naloge pristojnega organa (javna oziroma druga po-
oblastila), ki se lahko na predlog pristojnega organa s poobla-
stilom Občinskega sveta in v skladu z zakonom v obliki poseb-
nega odloka delno ali v celoti prenesejo na izvajalce rednega 
vzdrževanja občinskih cest, so:

– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in za-
gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah (baza 
cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne 
signalizacije);

– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih ce-
stah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi pred-
pisov o javnih naročilih;
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– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in ob-

delava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 

priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju 
občine;

– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občin-
skih cest in prometa na njih;

– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, do-
ločenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje 
prometa na njih.

(4) S tem odlokom se na izvajalca prenašajo javna ozi-
roma druga pooblastila iz prve, druge, četrte, pete, sedme in 
osme alineje prejšnjega odstavka.

(5) V primeru prenosa nalog iz prejšnjega odstavka tega 
člena na izvajalca se strošek izvajanja le-teh ter višino nado-
mestil, ki jih je izvajalec upravičen zaračunavat, določi v obliki 
tarife, ki jo na obrazloženo pobudo izvajalca in predlog župana 
sprejme občinski svet.

(6) Naloge pristojnega organa, ki so lahko skladno z ak-
tom o organizaciji in delovnem področju upravnih organov 
lahko delno ali v celoti prenesene na druge občinske organe, 
so naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste.

(7) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem 
občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug 
organ (87. člen oziroma 88. člen).

28. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

IV. Vzdrževanje občinskih cest

29. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Katergorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrže-
vati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za 
povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, 
predpisov, ki urejajo javne ceste, in določb 47. člena tega od-
loka omogočajo varno odvijanje prometa.

30. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) "Vzdrževanje občinskih javnih cest" je obvezna go-
spodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje katego-
riziranih občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov 
njihovega obnavljanja (vodenje investicij).

(2) Javna služba iz prvega odstavka obsega tudi izvajanje 
dejavnosti vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in vode-
nje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja ob narav-
nih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in 
drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih. V teh primerih 
je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih 
je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do 
hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa 
je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano pro-
metno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste 
ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.

31. člen
(izvajalci javne službe)

Izvajalec gospodarske javne službe iz 30. člena je fizična 
ali pravna oseba, ki si pridobi koncesijo za vzdrževanje občin-
skih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesionar, izvajalec).

32. člen
(prenos rednega vzdrževanja občinskih cest  

na ožje dele občine)
(1) Ne glede na določbe 31. člena prenese občinski svet 

na predlog župana z odlokom redno vzdrževanje posame-
znih občinskih cest ali posameznih kategorij občinskih cest 
na njihovem območju na ustrezne ožje dele občine. Župan 
poda predlog na pobudo oziroma po pridobljenem mnenju 
sveta krajevne skupnosti oziroma pristojnega organa druge 
samoupravne lokalne skupnosti, na katero se prenaša redno 
vzdrževanje. Odlok mora vsebovati natančen spisek takih cest. 
Smiselno enak postopek se izvede tudi v primeru spremembe 
ali odvzema.

(2) Občinski svet sprejme na predlog župana Pravilnik 
o merilih za financiranje in vzdrževanje cest, določenih v tem 
členu. Pri izboru izvajalcev posameznih del se mora taka samo-
upravna skupnost ravnati po predpisih o javnih naročilih, razen 
če dela opravlja s prostovoljnim delom ali v drugi režijski obliki 
ali v primeru, da dela opravi izvajalec iz 31. člena po merilih 
in pogojih, ki so enaki oziroma niso zahtevnejši od tistih, ki jih 
uveljavlja pri vzdrževanju ostalih občinskih cest.

(3) Ne glede na vsebino prvega odstavka prenaša občin-
ski svet s tem odlokom na krajevno pristojne krajevne skupnosti 
redno vzdrževanje vseh cest, ki so z Odlokom o kategorizaciji 
cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04) kategorizirane 
kot JP2.

33. člen
(elementi koncesijskega akta)

(1) Sklep o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja iz 
31. člena sprejme župan na predlog pristojnega organa.

(2) Občino kot koncedenta zastopa pristojni organ, razen 
v primerih, ko je s tem odlokom ali statutom občine določeno 
drugače.

(3) O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo. 
Koncesijsko pogodbo sklene župan.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev 
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s predpisi o javnih cestah.

34. člen
(financiranje javne službe)

Javna služba iz 30. člena se financira iz proračuna občine 
v skladu z njenim letnim planom. Vsi prihodki javne službe so 
prihodki občinskega proračuna.

35. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni organ.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo 
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

36. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste 
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.
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37. člen
(čiščenje javnih cest in izvajanje drugih javnih služb)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v 

prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, ulic, 

trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno 
opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih 
površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;

– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ 

lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne 
ceste.

V. Zimska služba

38. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so 
potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa 
v zimskih razmerah.

(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, 
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa.

39. člen
(način izvajanja, ukrepi)

(1) Zimska služba se opravlja kot del gospodarske javne 
službe »vzdrževanje občinskih javnih cest«.

(2) Zimska služba obsega predvsem naslednje ukrepe:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, ob-

vestil in snežnih kolov,
– pluženje in posipanje javnih prometnih površin,
– odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih 

površin,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času 

odjuge,
– čiščenje zasneženih cestnih znakov,
– obveščanje javnosti.

40. člen
(izvajalec zimske službe)

Zimsko službo v skladu z določbami tega odloka izvaja 
izvajalec gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih 
javnih cest«.

41. člen
(izvedbeni program zimske službe)

(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan vsako 
leto do 15. oktobra pripraviti izvedbeni program zimske služ-
be iz svoje pristojnosti in ga predložiti pristojnemu organu v 
potrditev.

(2) V izvedbenem programu zimske službe se določijo 
zlasti:

– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgo-
vornosti izvajalcev,

– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in 
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe,

– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posi-
panje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,

– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti 
in razpored delovnih skupin,

– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih 

razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju 

in prevoznosti cest.

42. člen
(prednostni vrstni red izvajanja zimske službe)

Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca, v skladu 
z izvedbenim programom izvajanja zimske službe, naslednji 
prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:

1. ceste, parkirni prostori in dostopne poti do zdravstve-
nih ustanov, vrtcev, šol, gasilskih domov, avtobusnih postaj in 
postajališč ter drugih javnih ustanov in institucij,

2. ceste, po katerih se šolski prevozi opravljajo z avto-
busi,

3. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
4. druge javne površine za pešce,
5. ostale javne površine.

43. člen
(pričetek pluženja)

(1) Izvajalec mora pričeti odstranjevati sneg, ko ga zapa-
de 10 cm. Višino zapadlega snega ugotavlja izvajalec sam, po 
potrebi pa ga na to opozori pristojni organ.

(2) V izjemnih primerih, ki jih ugotovi ali potrdi pristojni 
organ, je možno ne glede na določilo prejšnjega odstavka 
tega člena pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini 
zapadlega snega.

(3) Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je ce-
stišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 3 m. 
Očiščena širina pločnika mora biti najmanj 1 m.

(4) Sneg mora biti na površinah iz 1. točke 42. člena tega 
odloka odstranjen takoj po prenehanju sneženja, na ostalih 
površinah pa najkasneje v 24 urah po prenehanju sneženja, 
upoštevaje prednostni vrstni red iz 42. člena tega odloka v 
skladu z izvedbenim programom izvajanja zimske službe.

44. člen
(posipavanje cest)

(1) Posipanje javnih prometnih površin se prične izvajati 
takoj, ko se na njih zazna ali utegne zaznati pojav poledice.

(2) Na cestah ali cestnih odsekih, za katere je v izved-
benem programu predvideno tudi preventivno posipanje, se 
posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje 
poledica.

(3) Vse javne prometne površine se ob snegu in poledici 
lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim 
materialom. Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, 
smetmi in podobnim materialom. Uporaba sredstev za po-
sipanje je dovoljena samo v minimalnih potrebnih količinah, 
za posipanje pa je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki 
omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin 
posipa je treba upoštevati količino posipa, ki je že na vozišču.

45. člen
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih  

prometnih površin)
(1) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so 

dolžni na svojem objektu:
– s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer 

morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce,
– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno 

cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi 
in odtoki meteornih voda ter snežni ščitniki – snegolovi.

(2) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, 
streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati 
javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozi-
šča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na me-
stu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.

(3) V času odstranjevanja snega s površin, določenih 
s tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z 
javnih prometnih površin.

(4) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mo-
rajo biti dostopni ob vsakem času.
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46. člen
(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah)

(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko 
župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno za-
ščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame 
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov 
zimske službe.

VI. Varstvo občinskih cest

47. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na 

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne 
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, po-
škodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

mora pristojni organ s sklepom začasno, do odprave vzroka, 
prepovedati ali omejiti promet vseh in posameznih vrst vozil 
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjšati dovoljeno skupno 
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi 
za takšen ukrep.

(2) Pristojni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo ra-
zlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti 
policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja, 
Regijski center za obveščanje, gasilsko službo, reševalno služ-
bo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni 
pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na sami cesti. 
Izvajalec in vodja intervencije sta dolžna izvesti ukrepe, ki jih 
utemeljujejo razlogi iz prve in druge alineje prvega odstavka, 
če sta ali bi morala biti prva seznanjena z razlogi in o tem ne-
mudoma obvestiti pristojni organ.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prve-
ga odstavka, mora izvesti tudi izvajalec rednega vzdrževanja 
ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O 
teh ukrepih morata nemudoma obvestiti službe in organe ter 
javnost, kot je predvideno za primere iz tretjega odstavka.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz ra-
zlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše obdobje, 
se določi v skladu z določbo 68. člena tega odloka.

48. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega 
organa.

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s pre-
dlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve 
zaradi prihodnjega razvoja prometa.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. čle-
nom tega odloka.

(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, 
je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri zbirni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m.

(6) V nobenem primeru pa ni dovoljen kakršen koli trajni 
poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča 
nahaja 1,5 m.

(7) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za 
območja, drugače urejena s prostorskimi akti.

49. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov  

in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-

petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovo-
di, toplovodi ter druge podobne naprave, se smejo napeljevati 
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varo-
valnega pasu le pod pogoji in na način, določenim z dovolje-
njem pristojnega organa.

(2) Pristojni organ lahko zahteva od lastnika oziroma 
upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar 
je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske 
ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa 
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije 
njihov upravljavec.

(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prve-
ga odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste ali če bi vodi 
in naprave povzročili bistveno podražitev morebitne rekonstruk-
cije te ceste.

50. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega organa.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka 
se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Če 
so sočasno izpolnjeni tudi drugi pogoji, lahko to dovoljenje 
pridobi tudi značaj dovoljenja iz 66. člena.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska ško-
da. V tem primeru mora upravljavec naprav in napeljav takoj 
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav 
mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje odstra-
niti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste 
ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, 
vezanih na njegove aktivnosti in izdajo dovoljenja.

(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko ce-
sto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet 
posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem 
prenehanju takoj obvestiti policijo, prometnega inšpektorja in 
pristojni organ.

51. člen
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba  

javne površine)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in 

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občin-
ske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno 
dovoljenje pristojnega občinskega organa. V dovoljenju za 
posebno uporabo javne ceste oziroma dovoljenju za uporabo 
javne površine se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega stavka se izda z odločbo v 
upravnem postopku.

(3) Določba prvega odstavka se smiselno uporablja tudi 
za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih po-
vršin, kot jo zlasti terja:
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– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje grad-
bišč;

– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega mate-

riala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in dru-

ga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslo-
vanja;

– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(4) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik 

ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora 
izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za 
pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen 
ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.

(5) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, 
tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje 
prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma 
izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdr-
ževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. 
Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne 
ceste oziroma javne površine od stranke zahteva predložitev 
strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.

52. člen
(obveznost plačila komunalne takse)

Za uporabo javnih cest in drugih javnih površin po 51. čle-
nu se plačuje predpisana komunalna taksa.

53. člen
(posebni parkirni prostori)

(1) Občinski svet lahko določi varovane parkirne prosto-
re ter druge posebne parkirne prostore, za katerih uporabo 
pod splošnimi pogoji se plačuje parkirnina. Upravljanje takih 
parkirišč se obravnava kot izbirna lokalna gospodarska javna 
služba, pri čemer se varovanje parkirišč izvaja preko podeli-
tve koncesije osebi zasebnega prava, pobiranje parkirnine na 
drugih posebnih parkirnih prostorih pa se izvaja v režiji. Tarife 
in pogoji upravljanja se uredijo na podlagi koncesijskega akta 
oziroma odloka o javni službi v režiji.

(2) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ter 
fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in tarife 
za njihovo uporabo lahko določi župan, ki tudi odda te prostore 
v uporabo s pogodbo v postopku, določenem z zakonom. Po-
stopek oddaje vodi pristojni organ.

(3) Rezervirane parkirne prostore za potrebe avtošol, po-
stajališč za avtotaksi vozila, rezervirane parkirne prostore za 
invalide in druge posebne parkirne prostore (npr. za službene 
potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) 
in njihovega uporabnika lahko določi pristojni organ. Razmerja 
se uredijo s pogodbo.

54. člen
(rezervirani parkirni prostori za invalide)

(1) Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko splo-
šni ali osebni, in sicer se:

– splošne parkirne prostore uredi na večjih parkiriščih, ob 
pomembnejših javnih ustanovah in na krajih, ki so praviloma cilj 
potovanja invalidov z motornim vozilom; uporabljajo jih lahko 
vsa vozila, ki so ustrezno označena;

– osebni parkirni prostor se uredi na javni površini v ne-
posredni bližini stalnega prebivališča invalidne osebe, ki sama 
upravlja prilagojeno motorno vozilo, če prebivališče take osebe 
ne razpolaga z funkcionalno površino, ki bi jo bilo mogoče za 
to prednostno posebej urediti.

(2) Na vertikalni signalizaciji osebnega rezerviranega 
parkirnega prostora za invalida se označi registrska številka 
osebnega avtomobila, ki je edino pooblaščeno za uporabo 
takega prostora, uporabnik pa zanj ne plačuje komunalne takse 
in stroškov ureditve in vzdrževanja.

(3) Občinski svet lahko s pravilnikom uredi podrobne po-
goje in postopek za urejanje osebnih parkirnih prostorov za 
invalide, njihovo evidenco, oznake in druge zadeve, potrebne 
za izvajanje določb tega člena.

(4) Delodajalec, ki zaposluje invalida, ki sam upravlja 
prilagojeno motorno vozilo, je dolžan na zaprosilo invalida 
slednjemu prednostno omogočiti uporabo rezerviranega par-
kirnega prostora na svojih funkcionalnih površinah na lokaciji 
delovnega mesta invalida, če z njimi razpolaga.

55. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila, ki uporabljajo občinske javne ceste, ne smejo 
presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, sku-
pne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izre-
dni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali 
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih 
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kate-
rega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali 
njenemu delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim 
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za 
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo 
po občinskih cestah, izda pristojni organ v 8 dneh po vložitvi 
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občin-
skega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za iz-
redne prevoze, ki se morajo opraviti takoj, zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob na-
ravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah. Dovoljenje 
za izredne prevoze tudi ni potrebno:

– za vozila občinskih javnih služb, katerih uporaba je 
neobhodna zaradi rednega izvajanja javne službe;

– za avtobuse na rednih mestnih, primestnih, medkrajev-
nih in šolskih linijah.

(5) Škodo, povzročeno zaradi izrednega prevoza, povrne 
izvajalec izrednega prevoza.

56. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 18. člena tega 
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni organ določi 
ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega 
z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te 
dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe 
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo 
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje pristojnega organa.

57. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na kategorizirane občinske 
ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristoj-
nega organa. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji 
graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s 
prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov 
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v 
lokacijski informaciji ali projektni dokumentaciji za te gradnje, 
ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.
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(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrže-
vanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. 
Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma obmo-
čja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno 
delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključ-
ka in ga redno vzdrževati.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen 
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v 
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka 
mora sodelovati pristojni organ zaradi ugotovitve njegove skla-
dnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz 
prvega odstavka tega člena.

58. člen
(prehod za vozila)

(1) Kdor si želi zagotoviti nemoteno uporabo priključka iz 
57. člena za prehod vozil, v primeru da mora pri tem prečkati 
javni pločnik ali da ga sicer pri uporabi priključka ovirajo more-
biti parkirana vozila na občinski cesti, lahko pridobi dovoljenje 
pristojnega organa za enotno označitev zakonito urejenega 
priključka z napisom "prehod za vozila" in ustrezno signali-
zacijo, ki mu zagotavlja tako nemoteno prečkanje pločnika, 
kot prepoveduje parkiranje vseh vozil oziroma onemogočanje 
prehoda vozil na območju priključka.

(2) Za uporabo »prehoda za vozila« se plačuje komu-
nalna taksa v odvisnosti od velikosti javne površine (pločnika 
in prostorov za parkiranje), katere uporaba je omejena, ter od 
namembnosti priključka ter stroškov postavitve in vzdrževanja 
ustrezne signalizacije.

(3) Občinski svet lahko s pravilnikom določi natančne 
pogoje in postopek za izvajanje določb prvega odstavka tega 
člena, vključno z enotno označitvijo prehodov za vozila.

59. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa 
ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji so-
glasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, ali če zaradi priključka 
prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne 
vode na javno cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na 
cesti, lahko pristojni organ z upravno odločbo zahteva njegovo pri-
lagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka 
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

60. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno 
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če priključek ni vzdrževan 
v skladu s pogoji iz soglasja iz 57. člena ali če ni preurejen v 
skladu z odločbo 59. člena tega odloka ali priključek v postopku 
iz drugega odstavka ne pridobi soglasja upravljavca.

(2) Občinski inšpektor za ceste lahko uporabniku priključ-
ka, ki je v uporabi ali usposobljen brez akta, ki ustreza grad-
benemu dovoljenju, oziroma soglasja upravljavca iz prvega 
odstavka 57. člena, odredi pridobitev soglasja upravljavca. Če 
uporabnik priključka soglasja ne pridobi v postavljenem roku, 
ki ne more biti krajši od enega leta in ne daljši od treh let, lahko 
občinski inšpektor za ceste ukrepa skladno z možnostmi iz 
prvega odstavka.

(3) Stroške za izvedbo ukrepov krije investitor priključka 
ali njegov pravni naslednik.

61. člen
(posebni primeri varstva občinskih cest)

(1) Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo var-
stvo državnih cest, smiselno uporabljajo glede:

– varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
– graditve žičniških naprav čez občinske ceste;
– izkoriščanja kamnin ob občinski cesti;
– omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občin-

ske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma 
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega 
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.

(2) Pristojnosti Direkcije za ceste, ki se nanašajo na dr-
žavne ceste v zvezi z zadevami iz prvega odstavka, ima pri 
občinskih cestah pristojni organ.

62. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste  

in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti kategori-

zirano občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna 
koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 
poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati pro-
met na cesti, zlasti pa:

1. ovirati odtekanje vode s ceste;
2. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 

druge nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti 
les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem 
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali 
ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;

3. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge 
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

4. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom 
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa;

5. poškodovati prometno signalizacijo;
6. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače 
onesnaževati cesto;

7. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s 
coklami;

8. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete 
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele 
tovora;

9. z mazili, živalskimi iztrebki ali drugimi snovmi namastiti 
cesto;

10. odvajati na cesto vodo, odplake, in druge tekočine;
11. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne 

 nanjo;
12. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje 

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo 
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno 
dovoljeni;

13. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete;

14. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka 
zanjo;

15. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali 
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob 
cesti napajališča za živali;

16. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

17. sežigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive 
snovi;

18. orati v razdalji manj kot 4 m v smer proti kategorizirani 
cesti ali manj kot 1 m vzporedno z njo;

19. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-
tijsko orodje in stroje;

20. drugo ogrožanje prometa, ne glede na lastništvo ne-
premičnine po kateri poteka kategorizirana cesta.

(2) Na mestnih ulicah je – razen uradnim organom v zvezi 
z opravljanjem uradnih dejanj – posebej prepovedano voditi:

1. govedo, konje, drobnico in druge domače delovne živali 
brez dovoljenja pristojnega organa;

2. pse brez povodca.
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(3) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti 
in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je pov-
zročil.

(4) Določbe 1. do 10. točke prvega odstavka in tretjega 
odstavka veljajo tudi za nekategorizirane javne poti, ki so na-
menjene javnemu prometu.

63. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti 
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo 
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih 
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi obloga-
mi, ki ne poškodujejo vozišča.

64. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok 
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče.

(2) Če se z dejanji iz prvega odstavka povzroča škoda, jo 
je upravljavec ceste dolžan povrniti.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in 
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi nji-
hovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in 
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev 
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in pro-
meta na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi 
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti 
na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(4) Sosedi ob občinski cesti, ne glede na morebitno la-
stništvo nepremičnine, po kateri poteka kategorizirana cesta, 
morajo posekati drevje in veje, ki onemogočajo varno odvijanje 
prometa ter dopustiti, da proti primerni odškodnini upravljavec 
sam odstrani drevesa (pri korenini).

VII. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah

65. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 66. člena 
tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje 
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdr-
ževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, 
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji 
teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti 
tudi za športne in druge prireditve na njej.

66. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda pristojni organ. O izdanih dovoljenjih pristojni organ obvesti 
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od 
pristojnega organa potrjena prometno tehnična dokumentacija 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
občinske ceste, ki jo je dolžan vlogi priložiti prosilec.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi 
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega od-
stavka 65. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, 
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega 
izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela 
izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega organa 

potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ce-
ste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in 
trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, 
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi-
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zapo-
ro občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi 
za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa 
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja 
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

67. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto 
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notra-
njih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi 
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov 
in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost 
občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju 
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali 
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita 
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni organ v skladu 
z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik ozi-
roma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do 
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določe-
na v soglasju pristojnega organa iz 48. člena tega odloka.

68. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) O določitvi območij umirjenega prometa, območij za 
pešce in območij umirjene hitrosti odloča občinski svet z od-
lokom.

(2) Z odlokom iz prvega odstavka se župana pooblasti, da 
za ustrezna območja sprejme načrt prometne ureditve, s kate-
rim se celovito določi popolna prometna signalizacija na njih.

(3) Ob sprejemanju ukrepov, za katere je župan poobla-
ščen s predpisom o varnosti v cestnem prometu v naseljih, je 
župan dolžan določiti tudi potrebno prometno signalizacijo, kar 
je županova pristojnost tudi ob pomembnejših oziroma večjih 
spremembah prometnega režima. O drugih spremembah v 
prometni signalizaciji odloča pristojni organ.

(4) Določbe tega člena ne veljajo za primere iz 47. člena 
tega odloka in v primerih, ko je postavitev, zamenjava, dopol-
nitev ali odstranitev prometne signalizacije posledica odredb o 
prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo 
katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni mini-
ster, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve 
in minister, pristojen za okolje in prostor.

(5) Postavljanje oziroma urejanje kakršne koli prometne 
signalizacije, na ali ob občinskih cestah, ki vpliva na promet na 
občinski cesti, brez ustreznih aktov organov po določbah tega 
odloka je prepovedano.
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69. člen
(neprometni znaki)

(1) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobo (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(2) Pristojni organ ima pravico do povrnitve stroškov za 
postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

70. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah brez dovoljenja je prepovedano.

(2) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali na-
prav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob 
občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem 
pasu ceste. Pristojni organ lahko izda soglasje za njihovo po-
stavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna 
za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna 
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, 
vzdrževanja in odstranitve.

(3) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju praviloma postavljajo 
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavi-
tev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah, oziroma 
pogojih in po postopku, ki ga določa občinski predpis, ki ureja 
plakatiranje oziroma sorodne oblike javnega oglaševanja.

(4) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske 
ceste se lahko izda le za določen čas (za čas trajanja priredi-
tve, razstave, sejma ipd.) in v skladu z občinskim predpisom 
o plakatiranju in sorodnih oblikah javnega oglaševanja. Tran-
sparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem 
občinske ceste.

71. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah  

(zunaj naselja))
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) 

opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno, in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, 
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z 
določbo 57. člena in 59. člena tega odloka zagotoviti ustrezen 
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest 
za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim 
parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor 
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
pristojnega občinskega organa.

C – VZDRŽEVANJE DRUGIH JAVNIH POVRŠIN

I. Gospodarska javna služba

72. člen
(gospodarska javna služba)

Vzdrževanje drugih javnih površin se izvaja v okviru go-
spodarske javne službe "urejanje in čiščenje javnih površin".

73. člen
(izvajalec gospodarske javne službe)

Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega od-
stavka je fizična ali pravna oseba, ki si pridobi koncesijo za 
urejanje in čiščenje javnih površin (koncesionar, izvajalec). 
Glede postopka izbire koncesionarja smiselno veljajo določbe 
33. člena tega odloka.

74. člen
(vsebina javne službe)

(1) Urejanje in vzdrževanje površin po določilih 72. člena 
predstavlja:

1. vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma trgov 
in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja, ter pripadajoče 
infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne 
ceste ter drugih javnih površin v obsegu in v časovnih presled-
kih, določenih z gospodarskim planom javne službe;

2. čiščenje, pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje 
in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov mestne opreme 
na javnih krajih;

3. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, ze-
lenic in drugih javnih nasadov oziroma javnih površin, zlasti 
pa:

– negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drev-
ja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat;

– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkov-
nih rastlin;

– varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, 
rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami;

– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov 
ter po posledicah elementarnih nezgod;

– vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, 
ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih ele-
mentov mestne opreme;

– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih 
napisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih povr-
šinah;

4. tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, 
robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov 
prometnih površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikal-
ne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, 
postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, posta-
vljene na ali ob vzdrževanih površinah ter vodenje ustreznih 
katastrov in evidenc;

5. priprava programov investicijskega vzdrževanja in dru-
gih zahtevnejših posegov in organizacije njihove izvedbe po 
dogovoru z pristojnim organom.

(2) Izvajalec ureja in vzdržuje tudi tiste površine, ki pred-
stavljajo funkcionalno celoto s parkom, zelenico, prometno 
oziroma drugo površino, za katere vzdrževanje je pooblaščen, 
če je za to podan javni interes ter elemente mestne opreme na 
teh površinah.

(3) Služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna za 
pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih 
površin in urejanje nasadov na njih.

(4) V to gospodarsko javno službo sodi tudi vzdrževanje 
in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, ra-
stočih v naseljih na javnih površinah.

75. člen
(financiranje javne službe in njen letni plan)

(1) Služba se financira iz proračuna v skladu z njenim 
letnim planom in plani izvajalca. S temi akti morajo biti znotraj 
letnega plana javne službe ločeno obravnavane javne ceste 
ter druge javne površine. Poleg tega mora biti v planu podan 
ločen prikaz predvidenih rednih vzdrževalnih del ter obnovi-
tvenih del.

(2) Z letnim planom javne službe se določa obseg opra-
vljanja javne službe po posameznih njenih sestavinah in pro-
storu ter periodičnost opravljanja posameznih rednih opravil.

76. člen
(javno dobro)

Javni parki, javna igrišča in druge javne površine, ki so 
predmet obravnave po tem poglavju odloka, so javno dobro 
v lasti občine in jih nihče ne more odtujiti niti jim spreminjati 
namembnost brez odločitve občinskega sveta.
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77. člen
(javna pooblastila)

Pristojni organ določa pogoje in daje soglasja k dovolje-
njem za posege v prostor in okolje, ki zadevajo površine, ki 
jih vzdržuje izvajalec. Ta pristojnost se lahko na način in pod 
pogoji iz tretjega odstavka 27. člena prenese na izvajalca.

78. člen
(kataster drugih javnih površin)

(1) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo 
za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in 
vodenje katastra drugih javnih površin ki jih vzdržuje, po vr-
stah in namenih uporabe, kataster dreves in drugih nasajenih 
rastlin, evidenco elementov mestne opreme ter evidenco nad 
začasno uporabo teh površin za druge namene oziroma o 
posegih vanje.

(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega kata-
stra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo 
obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem 
katastra ureja koncesijska pogodba.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine 
Krško in se vodi skladno s predpisi in usklajeno s standardi in 
normativi geografskega informacijskega sistema

(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki 
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).

(5) Koncesionar je dolžan posredovati informacije iz kata-
stra osebam, ki za to izkažejo pravni upravičeni interes, in sicer 
v obsegu izkazanega upravičenega pravnega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do in-
formacij javnega značaja, je koncesionar prosilcem dolžan 
posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informa-
cij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti 
posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo 
na prosilca, je koncesionar slednjemu dolžan posredova-
ti brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega 
značaja pa je koncesionar prosilcem upravičen zaračunati 
stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij 
javnega značaja.

II. Javna snaga

79. člen
(prireditve na prostem)

(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev 
in aktivnosti na prostem so dolžni mesto prireditve opremiti z 
ustreznimi posodami oziroma koši za odpadke.

(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni pro-
stor očistiti in odpadke pripraviti tako, da jih v 24 urah po za-
ključku prireditve izvajalec javne službe »ravnanje z odpadki« 
lahko odpelje na odlagališče.

80. člen
(javni objekti)

(1) Izvajalec na površinah, ki jih vzdržuje, in upravljavci 
tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in po-
stajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in drugih površin, 
namenjenih prostemu dostopu javnosti, morajo na površinah, 
ki jih vzdržujejo oziroma upravljajo, zagotoviti stalno čistočo 
ter zagotoviti redno praznjenje tipiziranih košev za odpadke in 
se z izvajalcem javne službe »ravnanje z odpadki« dogovoriti 
za ustrezen odvoz odpadkov, če to ni urejeno neposredno po 
splošnih pogojih delovanja te javne službe.

(2) Oseba iz prvega odstavka je dolžna na površine, 
ki jih vzdržuje oziroma upravlja, namestiti potrebno števi-
lo košev oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno 
vzdrževati in sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z 
novimi.

81. člen
(odgovornost za javno snago)

(1) Če izvajalec vzdrževanja oziroma upravljavec površi-
ne oziroma objekta ne zagotovi čistoče skladno z 80. členom, 
lahko pristojni nadzorni organ odredi izvajanje ukrepov za 
vzdrževanje čistoče ustreznemu izvajalcu, praviloma izvajalcu 
javne službe »ravnanje z odpadki«.

(2) V primeru poškodovanja posod mora škodo poravnati 
tisti, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil.

III. Varovanje drugih javnih površin

82. člen
(namembnost)

(1) Druge javne površine se smejo uporabljati samo za 
namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s 
prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta. Na 
njih je pod pogoji iz tega odloka mogoče pridobiti posebno 
pravico uporabe, skladno z določbami 51. člena.

(2) Brez soglasja občinskega sveta ni mogoče pridobiti 
posebne pravice uporabe za igrišča in za urejene zelene po-
vršine.

(3) Na igriščih in na urejenih zelenih površinah je zlasti 
prepovedano:

– vožnja in parkiranje motornih vozil;
– postavljanje ali hramba večjih predmetov ali kakršnih 

koli količin odpadnega ali uporabnega materiala;
– prosto gibanje psov in drugih domačih živali ter onesna-

ževanje z njihovimi iztrebki;
– lomljenje drevja ali grmovja, trganje cvetlic ali poškodo-

vanje živih mej;
– poškodovanje klopi, košev za smeti, igral, posod s cve-

tjem, svetilk ali drugih elementov mestne opreme;
– obešati plakate in druge napise na drevje.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste povr-

šine iz prejšnjega odstavka, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih 
subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

83. člen
(urejanje površin v urbanih naseljih)

(1) Skupne površine v uporabi lastnikov objektov v urba-
nih naseljih, ki jih za potrebe izvajanja tega člena in 84. člena 
tega odloka predstavlja ureditveno območje občine, z izjemo 
kmetijskih in gozdnih površin na tem območju, morajo lastniki 
objektov urejati in vzdrževati skladno z ureditvijo, ki jo nareku-
jejo prostorski akti, zlasti pa skladno z načrti ureditve zelenih 
površin.

(2) Lastnik, uporabnik ali upravnik večstanovanjskega 
objekta, h kateremu pripada zelena površina, ki je ne vzdržuje 
izvajalec (skupne površine, vezane na objekte in/oziroma v 
uporabi lastnikov objektov), je odgovoren za njeno vzdrževanje 
v skladu z načrti ureditve zelenih površin in strokovnimi horti-
kulturnimi pravili.

(3) Oseba iz drugega odstavka je tudi odgovorna za sta-
nje teh površin, s tem da na teh površinah brez ustreznega 
upravnega dovoljenja ne sme postavljati začasnih objektov 
(barak, drvarnic, nadstrešnic), ne sme dopustiti kurjenja, od-
laganja ali skladiščenja odpadnega ali drugega materiala ter 
opravljanja gospodarske dejavnosti.

84. člen
(varovanje drevja v urbanih naseljih)

(1) Drevja na urbanih območjih ni dovoljeno sekati brez 
dovoljenja pristojnega organa. Dovoljenje ni potrebno za seka-
nje sadnega in nizkega okrasnega drevja.

(2) Dovoljenje se izda na podlagi gozdarskega oziroma 
hortikulturnega strokovnega mnenja.
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(3) Dovoljenje ni potrebno za poseke na javnih površinah, 
ki jih izvede izvajalec v primerih, ko drevo zaradi preraščenosti, 
fizičnega propada, naravnih katastrof in drugih razlogov ogroža 
osebe, infrastrukturo, varnost cestnega prometa ali premože-
nja. O takih primerih je izvajalec dolžan nemudoma obvestiti 
pristojni organ.

(4) Za izdajo dovoljenja za posek drevesa ni potrebno 
mnenje iz drugega odstavka v primerih, ko drevo ali nasad nista 
posebej zaščitena in ne rasteta na meji funkcionalne površine 
objekta ter gre istočasno za primer:

– da s posekom soglašajo lastniki večinskega dela objek-
ta, h kateremu funkcionalna površina pripada, ali

– da je posek utemeljen zaradi varovanja zdravja oseb.
(5) Stroški poseka bremenijo:
– na javnih površinah – proračun;
– na funkcionalnih površinah objektov in na površinah v 

lastnini – lastnike objektov oziroma površin.

D – IZDAJANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ

85. člen
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj)

(1) Vlogi za izdajo soglasja iz drugega odstavka 48. člena 
prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priloži:

– kopijo katastrskega načrta in zemljiškoknjižni izpisek 
ter

– strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja ustre-
zne javne ceste.

(2) Vlogam za izdajo dovoljenj iz 49. člena, 50. člena in 
51. člena mora prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, 
priložiti:

– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen gra-
fični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali 
druge javne površine;

– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne 
ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje 
do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru 
posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko 
določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje) ter

– strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja javne 
ceste oziroma javne površine.

(3) V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka 
pristojni organ predpiše zlasti: rok dokončanja del na javni po-
vršini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo 
javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in 
obvozne smeri, nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge 
javne površine v prejšnje stanje.

V dovoljenju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh okoli-
ščin primera, določi:

– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v noč-
nem času oziroma izven prometnih konic;

– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee dru-
gega odstavka sam, vendar na stroške prosilca in ob upošte-
vanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev javne 
ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje;

– da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti 
strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej 
določi pristojni organ.

(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne povr-
šine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko 
pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine 
vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se 
izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo 
za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera 
zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarova-
nja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja 
oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške 
izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.

(5) Vlogi iz 84. člena je potrebno, če z zakonom ni dolo-
čeno drugače, priložiti kopijo katastrskega načrta in zemljiško-
knjižni izpisek parcele, na kateri stoji drevo ali nasad, soglasje 
lastnikov in sosedov, če je drevo na parcelni meji, ter po potrebi 
strokovno mnenje iz drugega odstavka 84. člena ali drug doku-
ment, ki utemeljuje zahtevek.

(6) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko 
je to z javnim pooblastilom preneseno na upravljavca, na prvi 
stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni organ, 
na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.

(7) Upravljalec je pogoje za izdajo dovoljenj oziroma so-
glasij, ko ta odloča na prvi stopnji dolžan predhodno uskladiti z 
občino, slednja pa ima pravico pred izdajo dovoljenja oziroma 
soglasja seznaniti se z le-tem.

86. člen
(postopek postavljanja neprometne signalizacije)

(1) O vlogi zainteresirane osebe za postavitev objektov iz 
69. člena in 70. člena se odloči skladno z občinskim predpisom, 
ki ureja plakatiranje in sorodne oblike javnega oglaševanja.

(2) Če organ, ki ga določa občinski predpis iz prvega 
odstavka, ni hkrati tudi pristojni organ iz tega odloka, mora biti 
pred njegovo odločitvijo pridobljeno soglasje s pogoji pristojne-
ga organa. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v 
skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter 
pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

E – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

87. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih ce-
stah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira 
občinski inšpektor za ceste, ob sodelovanju službe, pristojne za 
občinski nadzor, policija pa mora v primerih kršitev tega odloka 
ukrepati v skladu s svojimi pristojnostmi.

(2) Izvajanje določb tega odloka, ki se ne nanašajo izključ-
no na javne ceste, izvaja služba za občinski nadzor.

88. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in 
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo občinski in-
špektor za ceste v sodelovanju s policijo, drugimi občinskimi 
nadzornimi organi ter izvajalci rednega vzdrževanja.

89. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih 
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki 
jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati do-
kumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela 
izvajajo v nasprotju z zakonom ali v nasprotju s projektno do-
kumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih;

4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega 
dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

5. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na ce-
sti, ki ogrožajo varnost prometa;

6. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa 
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne 
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

7. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
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8. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih 
v varovalnem pasu ceste;

9. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-
struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni 
izročena prometu.

(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi prvega 
odstavka tega člena, skladno z zakonom o javnih cestah, ne 
zdrži njene izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko 
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti 
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, 
občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem po-
stopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski 
inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba 
izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski 
inšpektor za ceste, skladno z zakonom, pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter 
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih 
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in sku-
pnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost 

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v 

skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, 

podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in 
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne 
za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in pred-
pisov o javnih cestah;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani 
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki 
ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in 
izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko 
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti 
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, 
občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem po-
stopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski 
inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba 
izvrši takoj.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega 
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti 
pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe, lahko poda koncendentu obrazložen predlog za uve-
ljavitev sankcij.

(7) Stroške izvajanja odrejenih ukrepov iz tega člena ter 
stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in 
drugi stroški, ki so nastali v zvezi z začetkom postopka), ki se 
je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

90. člen
(naloge občinskega nadzora)

(1) Organ občinskega nadzora lahko z odločbo ugotovi 
pomanjkljivosti pri izvajanju odloka, ki niso v izključni pristoj-
nosti inšpektorja za ceste in kršitelju naloži njihovo odpravo in 
odpravo posledic kršitev. Z odločbo določi tudi rok za odpravo 
pomanjkljivosti. Če ta rok ni upoštevan, organ občinskega 
nadzora  odredi izvršitev odločbe po drugi osebi na stroške 
kršitelja.

(2) Z odločbo iz prvega odstavka se odredi:
– ukrepe za negovanje in obnavljanje gozdnega in par-

kovnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trt;
– vzdrževanje in obnavljanje poti, ograj, vodometov, klopi, 

posod za smeti, meteorne kanalizacije in druge opreme;

– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkov-
nih rastlin;

– ukrepe za varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, 
škodljivci in poškodbami;

– ukrepe za varstvo rastlin pred požarom, sušo, poplavo 
ipd.;

– ukrepe za vzdrževanje živih mej in dreves ob javnih 
cestah, da ne ovirajo preglednosti in ne zakrivajo prometne 
signalizacije ali kazijo videz kraja;

– čiščenje zelenih površin od elementarnih nezgod;
– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpad-

kov;
– postavitev opozorilnih tabel za prepoved hoje po zele-

nicah, prepoved odlaganja smeti in odpadkov;
– odstranitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje grad-

bišč;
– odstranitev začasno deponiranega gradbenega in dru-

gega materiala;
– odstranitev kioskov, telefonskih govornic, stojnic ter miz 

in stolov pred gostinskimi in drugimi lokali ali drugih objektov 
in predmetov, nedovoljeno postavljenih na javni cesti ali drugi 
javni površini;

– da se po končanih delih uporabljena javna cesta oziro-
ma površina povrne v prvotno stanje;

– odstranitev prometne in druge signalizacije, postavljene 
brez dovoljenja pristojnega organa;

– vzdrževanje varnostnih ograj;
– odvoz parkiranega vozila na zeleni površini ali drugi 

javni površini na stroške kršitelja.
(3) Pri opravljanju nadzorstva ima organ iz prvega odstav-

ka, skladno z zakonom, pravico:
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, 

o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov ob 
oziroma na javni cesti ali površini, potrebne za vodenje uprav-
nega postopka v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o 
javnih cestah;

– od odgovorne osebe zahtevati, da v roku, ki ga določi, 
poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzor-
stva.

(4) Stroške inšpekcijskega nadzorstva (potni stroški in 
drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je 
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

F – KAZENSKE DOLOČBE

91. člen
(težji prekrški)

(1) Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če:

1. s streh in žlebov objektov v njegovi lasti, uporabi ali 
upravljanju ne odstrani ledenih sveč oziroma pri njihovem 
odstranjevanju ne zavaruje ustrezno pločnika za pešce (prvi 
odstavek 45. člena);

2. ne poskrbi, da so na pročeljih objektov v njegovi lasti, 
uporabi ali upravljanju, ki so obrnjena na javno cesto ali dru-
go javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki 
meteornih voda ter snežni ščitniki – snegolovi (prvi odstavek 
45. člena);

3. odlaga sneg na vozišče ali na pločnik oziroma na 
mesto, kjer le ta ovira promet vozil ali pešcev (drugi odstavek 
45. člena);

4. ne poskrbi, da je omogočen dostop do hidranta, ki je v 
uporabi zaradi požarne varnosti (četrti odstavek 45. člena);

5. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v 
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne 
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 48. člena);

6. brez dovoljenja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetnostne 
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električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, to-
plovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 49. člena);

7. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 50. člena);

8. brez dovoljenja podira drevesa, spravlja les ali opra-
vlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih 
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja 
(prvi odstavek 51. člena);

9. omeji javno uporabo javnih cest in drugih javnih površin 
brez dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek 51. člena);

10. ne izvede prehoda za pešce pod gradbenim odrom 
tako, da je hoja varna (četrti odstavek 51. člena);

11. pri sebi zaposlenemu delavcu – invalidu ne zagotovi 
možnosti parkiranja na lastni funkcionalni površini, če z njo 
razpolaga (četrti odstavek 54. člena);

12. izvaja izredni prevoz po občinski cesti brez dovoljenja 
pristojnega organa (tretji odstavek 55. člena);

13. postavi na površinah ob cesti, določenih za te name-
ne, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti 
brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in 
naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega organa 
(prvi odstavek 56. člena);

14. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občin-
sko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in 
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 57. člena);

15. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju 
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, de se zavaruje 
občinska cesta (61. člen);

16. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi 
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo 
(61. člen);

17. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, pesko-
kope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega 
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej 
(61. člen);

18. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu 
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja 
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
tega soglasja (61. člen);

19. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen 
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču 
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali 
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (prvi 
odstavek 62. člena);

20. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s 
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 
63. člena);

21. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt 
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje 
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
(70. člen);

22. po igriščih ali urejenih zelenih površinah ali po povr-
šinah iz četrtega odstavka 82. člena vozi ali parkira motorno 
vozilo, postavi oziroma hrani večje predmete ali odpadni ali 
uporabni material, lomi drevje, ali grmovje, trga cvetlice ali 
poškoduje žive meje, namerno poškoduje elemente mestne 
opreme ali obeša plakate in druge napise na drevje (tretji od-
stavek 82. člena);

23. ne ureja ali vzdržuje funkcionalne površine skladno 
z ureditvijo, ki jo narekujejo prostorski akti ali načrti ureditve 
zelenih površin (prvi in drugi odstavek 83. člena)

24. poseka ali obseka drevo na urbanem območju v na-
sprotju s tem odlokom (prvi odstavek 84. člena);

25. izvaja dela na cesti v času, ko mu dovoljenje tega ne 
dopušča (tretji odstavek 85. člena).

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.

92. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če:

1. opravlja čiščenje prometnih površin ali zbira komunalne 
odpadke na krajih in v času, ko na podlagi odločitve pristojnega 
organa ni dovoljeno (prvi odstavek 37. člena);

2. posipa cesto ali pločnik s pepelom, žagovino, smetmi 
in podobnim materialom ali ravna drugače v nasprotju s tretjim 
odstavkom 44. člena;

3. v času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem 
odlokom, ne odstrani svojega vozila z javnih prometnih površin 
(tretji odstavek 45. člena);

4. po odstranitvi neposredne nevarnosti brez objektivnih 
razlogov ne odstrani takoj poškodb na napravah in objektih 
ter vzpostavi ceste v prvotno stanje (tretji odstavek 50. člena);

5. ne skrbi za nemoteno delovanje odtočnega sistema 
javne ceste na območju priključka, ki ga je usposobil oziroma 
ga uporablja (tretji odstavek 57. člena);

6. označi prehod za vozila brez dovoljenja (prvi odstavek 
58. člena);

7. parkira vozilo ali kako drugače onemogoči prehod vozi-
lu na prehodu za vozila (prvi odstavek 58. člena);

8. po mestnih ulicah vodi domače delovne živali brez 
dovoljenja pristojnega organa ali vodi pse brez povodca (drugi 
odstavek 62. člena);

9. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi 
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 63. člena);

10. če ne dopusti ali ne izvede obveznosti, ki jih ima kot 
sosed občinske ceste (64. člen);

11. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občin-
ske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne 
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 65. člena);

12. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne 
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih 
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 
66. člena);

13. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v 
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s 
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja 
(tretji odstavek 66. člena);

14. ne obvesti javnosti po sredstvih javnega obveščanja 
o zapori ceste ali preusmeritvi prometa, ki jo je predlagal (šesti 
odstavek 66. člena);

15. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v 
polju preglednosti (prvi odstavek 67. člena);

16. postavi ali uredi prometno ali neprometno signaliza-
cijo, ki vpliva na promet na občinski cesti, brez aktov pristojnih 
organov iz 68. člena (peti odstavek 68. člena, 69. člen);

17. kot organizator prireditve na prostem ne postavi po-
trebnega števila posod oziroma košev za odpadke (prvi odsta-
vek 79. člena) ali ne zagotovi očiščenja prireditvenega prostora 
skladno z drugim odstavkom 79. člena);

18. ne ravna skladno z prvim ali drugim odstavkom 
80. člena;

19. po igriščih ali urejenih zelenih površinah ali po povr-
šinah iz četrtega odstavka 82. člena dopušča prosto gibanje 
psov in drugih domačih živali ter omogoča onesnaževanje z 
njihovimi iztrebki (tretji odstavek 82. člena);

20. če na funkcionalni površini, vidni na javne površine, 
brez ustreznega upravnega dovoljenja postavi začasni objekt, 
ali dopusti kurjenja, odlaganja ali skladiščenja odpadnega ali 
drugega materiala ter opravljanje gospodarske dejavnosti (tretji 
odstavek 83. člena).
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(2) Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(3) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.

93. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno 
odvijanje prometa (29. člen);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki (33. člen);

3. če ne prične s pluženjem takoj, ko so za to izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka 43. člena odloka oziroma ugotovljene 
in potrjene okoliščine iz drugega odstavka 43. člena odloka;

4. če pluženja ne izvede na način ali v rokih, določenih v 
tretjem in četrtem odstavku 43. člena odloka;

5. če ne prične s posipavanjem takoj, ko so za to izpolnje-
ni pogoji iz 44. člena odloka.

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest.

94. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o 
nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa ali če mu ne 
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (24. člen).

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pristojnega organa, če pred začetkom gradnje ali re-
konstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma 
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu 
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (24. člen).

95. člen
(varstveni ukrep)

Če je napis, opozorilni znak, reklamna tabla ali podoben 
objekt, ki ni prometni znak, postavljen v varovalnem pasu ce-
ste brez dovoljenja, ali če je postavljen v nasprotju s pogoji iz 
dovoljenja oziroma soglasja, ali če ni redno vzdrževan, ali če je 
postavljen v nasprotju z merili in kriteriji iz veljavnih predpisov, 
lahko organ nadzora odloči o njegovi takojšnji odstranitvi na 
stroške tistega, ki ga je postavil. Pritožba zoper to odločitev ne 
odloži njene izvršitve.

96. člen
(varstveni ukrep)

(1) Ob neupravičeni uporabi javne zelenice ali igrišča lah-
ko pooblaščena oseba občinskega nadzora izda odredbo o:

– takojšnji odstranitvi parkiranega vozila; postopek se 
izvede po postopku za prisilni odvoz nepravilno parkiranih vozil 
na javnih cestah, kot sestavnem delu javne službe iz 30. člena 
tega odloka;

– takojšnji odstranitvi postavljenih predmetov ali mate-
riala.

(2) Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tiste-
ga, ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem.

97. člen
(odprava poškodb ali onesnaženj ceste ali druge  

javne površine)
(1) Odprava poškodb ali onesnaženja občinske ceste ali 

druge javne površine bremeni tistega, ki jo je povzročil. Pri tem 
poškodba ali onesnaženje, ki jo povzroči:

– vozilo, bremeni voznika ali lastnika,
– žival, bremeni lastnika oziroma rejca.

Povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, je 
dolžna sama poskrbeti za to. Če tega sama ne stori, ji to odredi 
organ nadzora.

(2) Če organ nadzora ugotovi, da oseba sama tega ne bo 
storila ali da strokovno ni usposobljena ali da ni opremljena za 
to, odredi odstranitev posledic oziroma vzpostavitve prejšnjega 
stanje po za to usposobljenem izvajalcu na breme osebe iz 
prvega odstavka.

(3) Plačilo stroškov odprave poškodb ali onesnaženja 
občinske ceste ali druge javne površine ne izključuje morebitne 
odgovornosti za prekršek.

G – PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

98. člen
(komisija za tehnično urejanje prometa)

Župan imenuje in razrešuje izmed strokovnjakov člane 
Komisije za tehnično urejanje prometa, ki strokovno proučuje 
razmere in presoja predloge ukrepov s področja urejanja pro-
meta, predvsem glede tehničnega urejanja cest, signalizacije in 
drugih vprašanj, ki se nanašajo na urejanje cest. Komisija nudi 
svoja strokovna stališča županu, pristojnemu organu in drugim 
telesom pred sprejemom ustreznih odločitev.

99. člen
(pravilniki)

Pravilnika iz 54. in 58. člena, ki ju lahko sprejme občinski 
svet, se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe, 
ki se nanašajo na prehode za vozila, se lahko uveljavijo šele po 
določitvi ustrezne višine komunalne takse.

100. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni na podlagi dovolje-
nja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 
69. in 70. člena tega odloka ter določbam novega predpisa 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa, če veljavni 
občinski predpis, ki ureja plakatiranje in druge oblike javnega 
oglaševanja ne določa drugače.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja 
iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s 
pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

101. člen
(obstoječe omejitve uporabe občinske ceste)

Določbe 47. člena tega odloka se ne nanašajo na pro-
metno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi 
tega odloka.

102. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Od-
lok o javni snagi in čiščenju javnih površin (Uradni list RS, 
št. 21/02), Odlok o občinskih cestah v Občini Krško (Uradni 
list RS, št. 71/99 in 36/00) ter Odlok o ureditvi zimske službe v 
Občini Krško (Uradni list SRS, št. 7/88).

103. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2007-O602
Krško, dne 22. marca 2007

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.
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1791. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter 
o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Krško

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 
127/06 – ZJZP), 12., 21., 25. in 26. člena Zakona o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list 
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90, 110/02 – ZGO-1 in 
2/04 – ZZdrI-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 
– odločba US RS), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep US RS, 34/05 – odločba US 
RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06 in 139/06 – odločba 
US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 4. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 30/95 in 9/98) je Občinski svet Občine Krško na 5. seji dne 
22. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o urejanju in vzdrževanju pokopališč  

ter o izvajanju pogrebnih storitev  
v Občini Krško

I. SPLOŠNI DEL

Splošne določbe

1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja lokalne go-

spodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« in 
»izvajanje pogrebnih storitev« v Občini Krško (v nadaljevanju: 
javna služba).

(2) Javna služba iz prvega odstavka tega člena obsega 
upravljanje pokopališč, njihovo vzdrževanje in čiščenje, vo-
denje pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov v 
najem, organizacijo pogrebov in pogrebnih svečanosti, prevoze 
pokojnikov, pogrebno službo izven rednega delovnega časa ter 
ostale storitve, ki sodijo skladno z zakonom in drugimi predpisi 
v okvir obravnavane javne službe.

(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi, na krajevno 
običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.

Javne dobrine, ki jih zagotavlja javna služba

2. člen
(1) Dejavnost »urejanja in vzdrževanja pokopališč« ob-

sega zlasti:
– upravljanje pokopališč kot objektov javne infrastruk-

ture,
– vzdrževanje urejenosti zelenih površin, poti in ostalih 

objektov na pokopališču,
– postavljanje nagrobnih betonskih temeljev,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na po-

kopališču,
– vzdrževanje mrliških vežic in ostale pokopališke infra-

strukture,
– vzpostavitev in vodenje pokopališkega katastra,
– oddajanje grobnih prostorov v najem,
– vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre 

za izvrševanje javnih pooblastil,
– vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališčih,
– izdelava predloga programa urejanja in obnove ter širi-

tve pokopališč objektov in naprav,
– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob dne-

vu spomina na mrtve,
– izdajanje soglasij za postavitev nagrobnih spomenikov, 

odnosno za druga kamnoseška ali zidarska dela,

– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in 
tem odlokom,

– zaračunavanje storitev (najemnine, vpisnine, soglasja, 
potrdila ipd.).

(2) Dejavnost »pogrebnih storitev« obsega zlasti:
– organizacijo pogrebov in izvajanje pogrebnih sveča-

nosti,
– izkop, pripravo in zasutje grobov ter zaščito sosednjih 

grobnih prostorov s prvo ureditvijo groba,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice s spremljajočimi 

objekti,
– prekope in ekshumacije,
– izvajanje pogrebne službe izven rednega delovnega 

časa,
– obveščanje lokalne skupnosti,
– ureditev žalnega ambienta za krsto ali žaro,
– urejanje predpisane dokumentacije za: prevoz, upe-

pelitev in prevzem žar, pokop ter refundacije dela pogrebnih 
stroškov,

– čuvanje umrlih v mrliških vežicah,
– ugotavljanje pravilnosti dokumentov za dovolitev poko-

pa in izdaja dokumentov za dovolitev pokopa in prevzem žar,
– delo s pokojniki, prevozi pokojnikov znotraj in izven 

območja občine in države,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in 

tem odlokom,
– zaračunavanje storitev.
(3) Poleg zgoraj naštetih javnih dobrin v okviru javne 

službe je dolžan izvajalec javne službe zagotavljati tudi druge 
storitve, ki so v zvezi s pogrebno dejavnostjo ter urejanjem in 
vzdrževanjem pokopališč

(4) Uporaba javnih dobrin je v skladu s tem odlokom 
zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji, pri čemer se upo-
števa specifika pokopališča.

Pokopališča, na katerih se izvaja javna služba

3. člen
(1) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, ki pripada 

okolišu pokopališča, na katerem je imel umrli stalno prebivali-
šče (v nadaljnjem besedilu: matični okoliš).

(2) Na območju Občine Krško se nahajajo naslednja po-
kopališča, ki se urejajo s tem odlokom, s pripadajočimi matič-
nimi okoliši:

– pokopališče Senovo in pokopališče Stranje (KS Se-
novo);

– pokopališče Brestanica in Gorica pri Brestanici (KS 
Brestanica);

– pokopališče Podbočje (KS Podbočje);
– pokopališče Leskovec (KS Leskovec pri Krškem, KS 

Krško polje, KS Senuše, KS Veliki podlog);
– pokopališče Krško (KS Dolenja vas, KS Gora, KS mesta 

Krško);
– pokopališče Raka (KS Raka);
– pokopališče Zdole (KS Zdole);
– pokopališče Veliki Trn (KS Veliki Trn);
– pokopališče Koprivnica (KS Koprivnica).
(3) Izvajalec mora vsakomur pod enakimi pogoji omogo-

čiti vstop in gibanje na območjih pokopališč in sicer v času, ki 
je določen s splošnimi pogoji poslovanja izvajalca na posame-
znem pokopališču.

(4) Pokopališča, na katerih se izvaja javna služba so 
objekti v javni rabi – javna površina, objekti gospodarske javne 
infrastrukture, s statusom grajenega javnega dobra.

Uporabniki

4. člen
(1) Uporabniki »pogrebnih storitev« so praviloma tiste fi-

zične ali pravne osebe, ki naročijo oziroma plačajo posamezne 
pogrebne storitve.
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(2) Uporabniki storitev »urejanja in vzdrževanja pokopa-
lišč« so predvsem najemniki grobnih prostorov (v nadaljevanju: 
najemniki). Najemnik grobnega prostora je lahko samo ena 
oseba.

(3) Najemniki so praviloma svojci pokojnika ali njegovi 
zakoniti zastopniki, oziroma tiste osebe, ki jih kot take določajo 
zakoni ali drugi predpisi. Če ni nikogar, ki bi prevzel vlogo na-
jemnika, je najemnik Občina Krško. V primeru spora med več 
osebami, odloči o najemniku, skladno z zakonom, izvajalec.

(4) V položaj najemnika lahko s soglasjem dotedanje-
ga najemnika vstopi katerakoli druga oseba. V primeru, če 
najemnik umre ali izgubi opravilno sposobnost, ali najemnik 
pravna oseba preneha obstajati, vstopi nerazdelno (solidarno) 
v najemno razmerje njegov dedič ali zakoniti zastopnik ozi-
roma pravni naslednik pravne osebe. V primeru spremembe 
najemnika se, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, sklene nova 
pogodba.

(5) Najemnik je dolžan izvajalca javne službe tekoče 
obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru krši-
tve prejšnjega stavka, ne more izvajalec, zaradi predpisov o 
varovanju osebnih podatkov, prevzeti nobene odgovornosti. 
Novi najemnik je ob prevzemu vloge najemnika po določilih 
prejšnjega odstavka dolžan sam poskrbeti za sklenitev nove 
pogodbe o najemu.

(6) V dvomu, oziroma do pravnomočne rešitve spora o 
najemniku, se za najemnika grobnega prostora šteje naročnik 
pogrebnih storitev iz prvega odstavka.

Pravice in obveznosti uporabnikov

5. člen
(1) Uporabniki javne službe »pogrebnih storitev« imajo 

zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, do-

ločenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– pravico do izbire pokopališča v okvirih in po postopku, 

ki ga določa ta odlok;
– pravico do izbire grobnega prostora, če je to objektivno 

mogoče;
– pravico odločati v okviru zakona in tega odloka o načinu 

posameznega pokopa ter o obliki oziroma vsebini pogrebne 
svečanosti;

– dolžnost upoštevati navodila izvajalca javne službe v 
zvezi z izvajanjem pokopa in drugih pogrebnih storitev;

– dolžnost plačati posamezne storitve izvajalca javne 
službe ter izpolnjevati druge pogodbene obveznosti, ki izhajajo 
iz tega odloka in splošnih pogojev poslovanja;

– pravico do pritožbe na pristojne organe.
(2) Najemniki grobnih prostorov imajo zlasti naslednje 

pravice in obveznosti:
– dolžnost upoštevati splošne pogoje posameznega po-

kopališča,
– pravico in dolžnost urejati notranji obod grobnega pro-

stora skladno s tem odlokom in splošnimi pogoji,
– pravico postaviti nagrobni spomenik, in sicer v skladu s 

tem odlokom ter na podlagi pridobljenega dovoljenja izvajalca 
javne službe,

– dolžnost plačati najemnino za grobni prostor in izpol-
njevati druge obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemne 
pogodbe,

– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grobni pro-
stor,

– najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu 
pokopališča spremembo naslova,

– odlagati odpadke v za to določene posode in kontejnerje 
za odpadke,

– postaviti in odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju 
z upravljavcem pokopališča oziroma spremeniti arhitektonsko 
zasnovo grobnega prostora samo v skladu z načrtom razdelitve 
pokopališča,

– betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s po-
stavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odpeljati na odlagališče 
izven pokopališč ali na za to urejen prostor na pokopališču,

– skrbeti za to, da ne poškodujejo grobnih prostorov,
– na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto 

do umrlega.

Izvajalec pogrebnih storitev

6. člen
(1) Izvajanje javne službe »izvajanje pogrebnih storitev« 

se zagotovi s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi. Javno 
službo opravlja en koncesionar (izvajalec), ki ima na podlagi 
sklenjene koncesijske pogodbe:

– izključno pravico izvajati javno službo »izvajanje po-
grebnih storitev«

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kva-
litetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem 
odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo.

(2) Javno službo opravlja izvajalec v svojem imenu in za 
svoj račun, na podlagi pooblastila koncedenta.

(3) Izvajalec je pristojen pri izvajanju predmetne javne 
službe izdajati dovoljenja, ki so predpisana z zakonom ali tem 
odlokom.

Izvajalec urejanja in vzdrževanja pokopališč

7. člen
(1) Izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje po-

kopališč« se na pokopališčih Brestanica, Krško, Leskovec in 
Senovo zagotovi s podelitvijo koncesije osebi zasebnega pra-
va. Javno službo opravlja en koncesionar, ki ima na podlagi 
sklenjene koncesijske pogodbe:

– izključno pravico izvajati javno službo »urejanje in vzdr-
ževanje pokopališč«,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kva-
litetno opravljanje javne službe, ki mora biti skladno s tem 
odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo.

(2) Izvajanje javne službe »urejanje in vzdrževanje po-
kopališč« se na preostalih pokopališčih skladno s 35. členom 
Zakona o gospodarskih javnih službah neposredno prenese 
na krajevno pristojne krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti 
izvajajo javno službo ob upoštevanju tega odloka, enotnega 
cenika za celotno področje Občine Krško, ki dololoča najvišji 
dovoljen nivo cen, drugih predpisov, normativov in standardov 
ter krajevnih običajev, s tem, da za posamezno pokopališče 
imenujejo odgovorno osebo.

(3) Koncesionirano javno službo opravlja izvajalec v svo-
jem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastila koncedenta.

(4) Izvajalec je pristojen pri izvajanju predmetne javne 
službe izdajati dovoljenja, ki so predpisana z zakonom ali tem 
odlokom.

Pravice in obveznosti izvajalca

8. člen
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje pravice in 

obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 

standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne 

 službe;
– kot dober gospodarstvenik upravljati, uporabljati in vzdr-

ževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju 
dejavnosti;

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti ali v povezavi z 
njo;

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife sto-
ritev;
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– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti 
uvedeni z javnim predpisom;

– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte 

in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in pri-
hodkov dejavnosti;

– ugotavljanje pravilnosti dokumentov za dovolitev po-
kopa;

– določati prostor, uro, dan ter način pokopov v sporazu-
mu z naročnikom pokopov;

– zagotoviti zasutje groba najkasneje pol ure po končani 
pogrebni svečanosti;

– določati ustrezno nagrobno obeležje do postavitve na-
grobnega spomenika oziroma če ta ni postavljen;

– izdajati potrebna dovoljenja, soglasja in potrdila za pre-
vzem žar;

– spoštovati čas uporabe mrliških vežic;
– upoštevati mirovalno dobo za grobove;
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Posamezne storitve iz 2. člena je potrebno opravljati 

v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, do-
ločenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo 
to dejavnost.

Pristojnosti Občinskega sveta, župana in občinske uprave

9. člen
(1) Občinski svet ima v zvezi z javno službo naslednje 

pristojnosti:
– daje predhodno soglasje k splošnim pogojem poslova-

nja izvajalca v zvezi z izvajanjem javne službe,
– določa tarife za uporabo storitev javne službe.
(2) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristoj-

nosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja 

izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj (tretji odstavek 6. člena, 
drugi odstavek 29. člena in drugi odstavek 38. člena),

– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

(3) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« organ 
občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je 
predmet tega odloka.

Pokopališki kataster

10. člen
(1) S tem odlokom se podeli javno pooblastilo za vzpo-

stavitev in vodenje pokopališkega katastra na izvajalca javne 
službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«.

(2) Kataster vsebuje poleg podatkov, ki jih določa državni 
predpis, še naslednje podatke:

– o umrlih, ki so pokopani na pokopališču,
– o grobnih prostorih, v katerih so pokopani,
– o najemnikih grobnih prostorov,
– o vseh grobnih prostorih, in sicer po vrstah prostorov,
– o komunalnih napravah in vodih posameznega poko-

pališča.
(3) Izvajalec mora voditi kataster za vsako posamezno 

pokopališče posebej in sicer v tekstualni in grafični obliki ter 
skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega 
sistema.

(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine 
Krško. Kopijo ažuriranih podatkov izvajalec periodično, vendar 
najmanj enkrat letno, izroča občini, ob prenehanju veljavnosti 
koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti v last in 
posest občini.

(5) Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, 
za katere velja varovanje v okviru varovanja osebnih podatkov 
oziroma poslovnih skrivnosti in jih sme dajati na vpoglede samo 
občini, oziroma od nje pooblaščenim nadzornim organom, ter 

pristojnim inšpektorjem. Posameznemu uporabniku mora iz-
vajalec na njegovo zahtevo brezplačno omogočiti vpogled v 
podatke, ki se nanašajo nanj.

(6) Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, 
ki koncesijo pridobi v skladu s tem odlokom, pa ga je dolžan 
vzpostaviti v 24 mesecih od pričetka izvajanja dejavnosti.

Splošni pogoji poslovanja

11. člen
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo, 

da sprejme splošne pogoje poslovanja v zvezi z izvajanjem 
javne službe.

(2) Splošne pogoje za opravljanje predmetne javne služ-
be sprejme izvajalec javne službe po predhodnem soglasju 
Občinskega sveta Občine Krško.

(3) S splošnimi pogoji se upoštevaje določbe tega odloka 
in ostalih predpisov, ki urejajo javno službo, podrobneje določijo 
pravna razmerja med uporabniki javnih dobrin in izvajalcem v 
zvezi z izvajanjem posameznih storitev javne službe ter druga raz-
merja, ki jih zakon predpisuje kot vsebino pokopališkega reda.

Odgovornost izvajalca

12. člen
(1) Za izvedbo pokopov, pogrebov, pogrebnih svečanosti 

ter za urejanje in vzdrževanje pokopališč v skladu z določbami 
zakona in tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgo-
voren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni 
(pod)izvajalci Občini Krško, uporabnikom ali tretjim osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavaro-
valne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarova-
nje dejavnosti. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da 
je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Krško, v primeru, da bi 
oškodovanci uveljavljali povračilo škode neposredno od nje.

II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

a) Pogrebne storitve

Ravnanje s pokojnikom do pogreba

13. člen
(1) Umrli do pogreba leži na odru v mrliški vežici ali v hla-

dilni napravi izjemoma pa se lahko umrlega, skladno s krajev-
nimi običaji položi na oder na domu ali drugemu uveljavljenemu 
kraju. Če pokopališče nima mrliške vežice, lahko po dogovoru 
z izvajalcem javne službe leži v mrliški vežici drugega pokopa-
lišča. V stanovanjskih objektih, ki so v naseljih mešanega ali 
mestnega značaj z več kot dvema stanovanjema se mora umrli 
čuvati v mrliški veži.

(2) Če pogreb organizira lokalna skupnost ali druga prav-
na oseba javnega prava, se za umrlega izjemoma lahko z do-
voljenjem upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve, 
izdanega po pridobljenem mnenju upravnega organa, pristoj-
nega za zdravstvo, oder postavi na posebej določenem kraju 
izven pokopališča. Verske skupnosti lahko v skladu s pokopa-
liškim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do 
pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.

(3) V primeru, če se umrli čuva doma ali v mrliški vežici 
izven kraja pokopa, se krsta z umrlim ali žara z upepeljenimi 
posmrtnimi ostanki umrlega prepelje na pokopališče, kjer se 
bo izvedel pokop neposredno pred pričetkom pogrebne sve-
čanosti.
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Prevoz pokojnika

14. člen
(1) Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer bo ležal do 

pogreba ali drug prevoz umrlega, je dovoljen le s posebej prire-
jenimi vozili za prevoz pokojnikov, s katerimi mora razpolagati 
izvajalec javne službe, oziroma na drug zakonit način.

(2) Kot javna služba po tem odloku se obravnavajo pre-
vozi, katerih začetek in konec je na območju Občine Krško. 
Prevoz umrlega iz kraja ali v kraj, ki se nahaja izven Občine 
Krško, se izvede v skladu s predpisi.

(3) Prevoz pokojnika na pokopališče oziroma na kraj, 
kjer je zanj postavljen oder, je dovoljen potem, ko je ugotovljen 
nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi oziroma ko 
takšen prevoz odredi mrliški oglednik.

(4) Ravnanje s pokojnikom, za katerega obstoji sum, da 
ni umrl naravne smrti ali da je umrl zaradi nalezljive bolezni, se 
izvaja v skladu z obstoječimi predpisi.

Prijava pogreba

15. člen
(1) Po ugotovljeni smrti se pogreb prijavi izvajalcu, s kate-

rim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
(2) Prijavo za pogreb umrlega poda njegov družinski član 

ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih 
morala vzdrževati in zanj skrbeti oziroma oseba iz tretjega od-
stavka 16. člena. Če takih oseb ni, pogreb prijavi delodajalec 
umrlega, občina, krajevna skupnost ali druga socialna oziroma 
zdravstvena ustanova ali organ. Prijavi je potrebno priložiti 
dovoljenje za pokop, ki ga izda pristojni upravni organ.

(3) Prijava za pogreb mora biti dana izvajalcu najmanj en 
dan pred predvidenim pokopom.

Pogreb

16. člen
(1) Pokop oziroma pogreb umrlega se opravi na pokopa-

lišču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno dejavnost, drugimi 
predpisi in krajevnimi običaji.

(2) V okviru možnosti, ki jih nudi zakon in ta odlok, je treba 
izbiro načina pokopa in pogrebnih svečanosti opraviti v skladu 
z voljo umrlega.

(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki 
je stalno živela z njim. Pri tem imajo prednost po vrstnem redu 
zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska sku-
pnost z umrlim ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza, polno-
letni otroci in posvojenci, starši umrlega in drugi svojci, ki so 
stalno živeli z umrlim oziroma najbližji sorodnik umrlega. Če ni 
svojcev, odloča o načinu pokopa oziroma pogreba, v skladu s 
4. členom tega odloka, plačnik storitev.

Čas pogreba

17. člen
(1) Pogreb odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in 

določi okvirni čas pogreba. Praviloma mora preteči od trenutka 
smrti do pogreba oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas 
pogreba odredi izvajalec v dogovoru s svojci umrlega.

(2) Pogrebi so vsak dan od 8.–18. ure. Pogrebi v dela pro-
stih dneh (nedelje in prazniki), predstavljajo storitev, ki jo je dol-
žan naročnik tudi dodatno plačati v skladu z veljavno tarifo.

Kraj in način pokopa

18. člen
(1) Krsta s pokojnikom se položi v klasični grob, vrstni 

grob ali grobišče.
(2) Upepeljeni ostanki pokojnika se shranijo v žaro in 

pokopljejo v grob za klasičen pokop, položijo v žarni grob ali 

se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču 
skladno s splošnimi pogoji pokopališča, zunaj pokopališča pa 
samo na podlagi dovoljenja pristojnega organa.

(3) Pokop in raztros upepeljenih ostankov pokojnika zunaj 
pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in ob izpolni-
tvi zakonsko določenih pogojev.

Prekop in ekshumacija

19. člen
Prekopi in ekshumacije se opravljajo na podlagi določb 

zakona in drugih državnih predpisov, ki jih urejajo.

Pogrebna svečanost

20. člen
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima 

javni značaj. Pogrebno svečanost je potrebno voditi v skladu s 
tem odlokom in drugimi predpisi, vodi pa jo v soglasju z svojci 
pokojnika, vodja pogrebne svečanosti, ki ga določi izvajalec 
javne službe.

(2) O pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan obvestiti 
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na drug 
krajevno običajen način.

(3) Če je taka želja pokojnika ali njegovih najbližjih svoj-
cev, se pogrebna svečanost opravi v družinskem krogu, lahko 
tudi brez objave po drugem odstavku tega člena.

(4) Po volji umrlega ali svojcev se lahko opravi anonimen 
pokop. Anonimen pokop se opravi s pokopom krste ali žare 
oziroma z raztrositvijo upepeljenih posmrtnih ostankov na po-
sebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega, brez 
prisotnosti svojcev in javnosti.

Kraj pogrebne svečanosti

21. člen
(1) Pogrebna svečanost se praviloma opravi na pokopa-

lišču, kjer bo pogreb.
(2) Če je sestavni del pogrebne svečanosti verski obred, 

se njegov del lahko opravi v verskem objektu.

Potek pogrebne svečanosti

22. člen
(1) Pogrebna svečanost se začne z dvigom in prenosom 

pokojnika z odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem 
žarne niše.

(2) Opravila iz prvega odstavka in odvoz oziroma pre-
nos krste ali žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste 
oziroma žare v grob praviloma izvedejo pogrebniki izvajalca 
javne službe. Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil lahko po 
predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe sodelujejo 
tudi druge osebe (člani društev in organizacij), vendar morajo 
biti le-te oblečene v svečane obleke.

Pogrebni sprevod

23. člen
(1) Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z 

določenega prostora pred vhodom na pokopališče. Začetek 
pogrebne svečanosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, 
krajevno običajen način.

(2) Razpored v sprevodu in pogrebna svečanost se izvede-
ta na krajevno običajen način in v skladu z voljo pokojnika in nje-
govih svojcev (drugi in tretji odstavek 16. člena tega odloka).

(3) Pri prečkanju kategorizirane javne ceste, uporabi jav-
ne ceste in sploh glede na druge udeležence v prometu, je za 
varnost udeležencev sprevoda ter drugih udeležencev v ce-
stnem prometu dolžan poskrbeti izvajalec. Izvajalec v primeru 
potrebe zaprosi pristojne organe za sodelovanje pri zagotavlja-
nju prometne varnosti.
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Sestavine pogrebnih svečanosti

24. člen
(1) Po volji pokojnika oziroma uporabnika lahko pogrebna 

svečanost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo 
izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov 
ob začetku svečanosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge 
vsebine.

(2) Ob pogrebnih svečanostih za pokojnikom, državlja-
nom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavo-
nošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu 
pogrebnega sprevoda in se ob zaključku pogrebne svečanosti 
pokloni pokojniku.

(3) Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša nosi črno 
zastavo.

(4) Pri pogrebnih svečanostih se ne sme uporabljati tujih 
zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov brez po-
sebnega dovoljenja upravnega organa, pristojnega za notranje 
zadeve, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upo-
števajo splošna moralno-etična načela.

(5) Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob 
pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci in podob-
no), se člani društva s temi običaji lahko vključijo v pogrebne 
svečanosti na podlagi dogovora z izvajalcem in ob upoštevanju 
splošnih moralno-etičnih načel.

(6) Če pri pogrebni svečanosti v skladu s predpisi sode-
luje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav 
pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležen-
cev pogreba, za kar sta odgovoren izvajalec in vodja strelske 
enote.

(7) Vsi udeleženci pogrebnih svečanostih morajo na ob-
močju pokopališča spoštovati določila predpisov, ki določajo 
pokopališki red ter veljavne splošne pogoje za upravljanje 
pokopališča, na katerem se svečanost odvija.

Posebne obveznosti izvajalca

25. člen
(1) Takoj po zaključku pogrebnih svečanosti mora izvaja-

lec grob zasuti in ga začasno primerno urediti.
(2) Če uporabnik javne službe ni znan in nihče ne zago-

tavlja plačila pogrebnih svečanosti, niti se ne zagotavlja verski 
obred, je izvajalec dolžan zagotoviti najmanj predvajanje žalne 
glasbe ob dvigu z odra oziroma začetku prevoza ali prenosa 
h grobu in uporabo zastav v skladu z drugim oziroma tretjim 
odstavkom 24. člena tega odloka.

Pogrebna služba izven rednega delovnega časa

26. člen
Izvajalec javne službe »pogrebne storitve« je dolžan za-

gotoviti dosegljivost izvajalcev storitev 24 ur na dan.

Stroški

27. člen
(1) Stroške pogreba ali prekopa morajo poravnati upo-

rabniki, ki so praviloma dediči umrlega oziroma oseba, ki je 
naročila pokop ali prekop.

(2) V primeru, ko stroške pogreba poravna Občina, ima 
le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine 
umrlega.

(3) Stroške ekshumacije poravna naročnik.

Financiranje, programi javne službe in poročanje

28. člen
(1) Pogrebne storitve se financirajo iz plačil za storitve, 

ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavno 
tarifo v svojem imenu in za svoj račun. Pogrebne storitve se 

lahko financira tudi na druge načine, če je tako določeno z 
odlokom.

(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se 
določijo s sklepom, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebi-
tni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene 
na državni ravni.

(3) O določitvi in spreminjanju tarife na predlog župana 
odloča Občinski svet Občine Krško na osnovi obrazložitve, ki 
jo pripravi izvajalec.

(4) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega 
programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devet-
mesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske 
javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta 
predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski 
svet.

(5) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega na-
slednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslova-
nju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

(6) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslo-
vanju iz prejšnjih odstavkov se določi v koncesijski pogodbi.

b) Urejanje in vzdrževanje pokopališč

Zagotovitev možnosti pokopa

29. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti pod splošni-

mi pogoji možnost pokopa vsakega umrlega, ki je imel tik pred 
smrtjo stalno prebivališče na območju matičnega okoliša poko-
pališča, razen v primeru, da na pokopališču ni prostih grobnih 
prostorov. V slednjem primeru je dolžan zagotoviti pokop na 
katerem od drugih pokopališč v občini.

(2) Izvajalec javne službe lahko skladno s splošnimi po-
goji, dovoli pokop umrlega, ki ni imel stalnega prebivališča na 
matičnem območju pokopališča, če so na pokopališču prosti 
grobni prostori. Prav tako mora zagotoviti pokop neidentificira-
ne osebi, ki je umrla na območju, za katerega je pokopališče 
namenjeno.

Grobni prostor

30. člen
(1) Pokop pokojnika se opravi v grobni prostor.
(2) Na posameznih pokopališčih so lahko naslednje vrste 

grobnih prostorov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi in grob-

nice (klasični grobovi);
– vrstni grobovi;
– grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztrositev pepela.
(3) Minimalne in maksimalne dimenzije posameznih vrst 

grobnih prostorov kakor tudi druge predpisane lastnosti (glede 
oblike in izgleda posameznih grobnih prostorov) se določijo v 
splošnih pogojih poslovanja.

(4) Izvajalec javne službe mora imeti izdelan načrt razdeli-
tve pokopališča na pokopališčne oddelke in grobne prostore.

Najem grobnega prostora

31. člen
(1) Grobne prostore daje v najem izvajalec javne službe. 

Vsebina najemnega razmerja se upoštevajoč ta odlok in splo-
šne pogoje poslovanja, določi s pogodbo, ki jo v pisni obliki 
skleneta najemnik in izvajalec javne službe najkasneje v roku 
1 leta od uveljavitve tega odloka.

(2) V pogodbi mora biti zlasti določeno: opredelitev grob-
nega prostora (vrsta in številčna označitev po katastru), čas 
njegove uporabe oziroma rok veljavnosti pogodbe, oblika, kon-
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strukcija in velikost nagrobnega spomenika, določila o odstra-
nitvi nagrobnega spomenika in o opustitvi grobnega prostora 
oziroma njegovi predaji na razpolago izvajalcu zaradi neiz-
polnjevanja določil odloka in drugih predpisov oziroma zaradi 
drugih razlogov ter ostale obveznosti in pravice najemodajalca 
in najemnika skladno z določili odloka in veljavno zakonodajo.

(3) Natančno vsebino pogodbe o najemu opredeljujejo 
splošni pogoji poslovanja, ki jih sprejme izvajalec. Splošni 
pogoji so priloga in sestavni del pogodbe.

Ravnanje izvajalca v primeru opustitve grobnega prostora

32. člen
(1) Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga izvajalec 

javne službe.
(2) Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če je pogodba 

o najemu prenehala veljati, ker najemnik ni predlagal njenega 
podaljšanja, kakor tudi v drugih primerih, ko pride do preneha-
nja pogodbe o najemu iz razlogov na strani najemnika, če so 
kot taki predpisani v splošnih pogojih poslovanja.

(3) V primeru prenehanja veljavnosti najemne pogodbe, 
je dolžan najemnik v roku šestih mesecev odstraniti nagrobni 
spomenik.

(4) Če kljub osebno vročenemu pisnemu opozorilu na-
jemnik obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izvede tudi v na-
knadno določenem roku, izvajalec na krajevno običajen način 
objavi, da bo po preteku 1 leta od objave ravnal, kot da je grob-
ni prostor opuščen, ter po preteku roka odstrani nagrobni spo-
menik oziroma nadomesti ploščo na žarnem grobnem prostoru 
s ploščo brez napisov ter prostor odda drugemu najemniku.

(5) Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati vredno-
stne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti. 
Najdene predmete mora izvajalec izročiti upravičencu oziroma 
občini.

Dostopne poti

33. člen
Primarne dostopne poti morajo biti na pokopališčih široke 

najmanj 100 cm.

Začasno nagrobno obeležje

34. člen
V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega 

spomenika postavi izvajalec pogrebnih storitev, na stroške 
najemnika na grobni prostor oziroma na žarni grobni prostor 
ustrezno nagrobno obeležje.

Mirovalna doba grobnega prostora

35. člen
Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih 

prostorov. Minimalna mirovalna doba grobnega prostora je 10 
let. Pogoji za morebitni naslednji pokop v grobni prostor v nje-
govi mirovalni dobi se skladno z zakonom določijo s splošnimi 
pogoji pokopališča.

Način vzdrževanja grobnih prostorov

36. člen
(1) Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati 

v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji pokopališča in pogodbo 
o najemu, v nasprotnem primeru izvajalec najemnika pisno 
opozori na njegove obveznosti.

(2) Če kljub pisnemu opozorilu najemnik obveznosti iz 
prejšnjega odstavka ne izvede, izvajalec obvesti pristojni organ 
nadzora.

(3) Najemnik in izvajalec se lahko pogodbeno dogovorita 
o drugačnem načinu vzdrževanja grobnega prostora.

Odstranjeni nagrobni spomeniki  
in druga obeležja

37. člen
Izvajalec z grobnih prostorov odstranjene nagrobne spo-

menike ali obeležja začasno shranjuje v prostoru za shranje-
vanje nagrobnih spomenikov in obeležij. Te predmete občasno 
na pobudo izvajalca pregleda in oceni strokovna komisija, ki 
jo imenuje župan izmed strokovnjakov z različnih področij. 
Predmeti, ki nimajo umetnostne, zgodovinske, monumental-
ne ali druge vrednosti, se uničijo, ostali pa trajno shranijo v 
lapidariju.

Ravnanja obiskovalcev pokopališč

38. člen
(1) Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, raz-

grajanje, hoja po grobnih prostorih;
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest;
– druge vrste onesnaževanja pokopališča;
– vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in 

psov vodnikov za slepe;
– vožnja s kolesom in drugimi vozili po pokopališču, razen 

z delovnimi stroji izvajalca ali pogrebne službe;
– hoja po vzdrževanih delih grobnih prostorov in pokopa-

lišča, poškodovanje nagrobnih spomenikov ter drugih obeležij 
in znakov, ki se nahajajo na pokopališču;

– trganje zelenja in cvetja na drugih grobovih,
– odtujevanje predmetov s drugih grobnih prostorov, po-

kopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška ali druga dela, ki se izvajajo z 

namenom ureditve grobov, kakor s tem povezani prevozi se 
lahko izvajajo le z dovoljenjem izvajalca javne službe, skladno 
s splošnimi pogoji poslovanja.

(3) Upravljavec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogreb-
ne svečanosti, povzročitelja nedovoljenih dejavnosti na to opo-
zori pred začetkom pogrebnih svečanosti.

Financiranje, program javne službe in poročila

39. člen
(1) Urejanje in vzdrževanje pokopališč se financira iz:
– plačil za ureditev grobnih prostorov;
– vpisnin;
– najemnin za grobne prostore;
– proračuna;
– drugih virov.
(2) Izhodiščne tarife, ki so diferencirane po vrstah in veli-

kosti grobnih prostorov in pogoji za njeno spreminjanje se do-
ločijo s sklepom, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni 
predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na 
državni ravni. O določitvi in spreminjanju tarife odloča občinski 
svet na obrazložen predlog izvajalca.

(3) Plačilo stroškov za ureditev grobnega prostora plača 
najemnik ob prvi pridobitvi grobnega prostora. Ob prvem na-
jemu grobnega prostora je dolžan najemnik plačati vpisnino in 
pristojbino za postavitev spomenika.

(4) Najemnino za grobni prostor plačuje najemnik letno. 
Najemnina se zaračuna praviloma do šestega meseca v letu 
za tekoče leto in so jo najemniki dolžni plačati skladno z izsta-
vljenim računom.

(5) Kolikor se pogodba sklene v drugi polovici leta, se 
račun za najem grobnega prostora izstavi praviloma v mesecu 
decembru.

(6) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega 
programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devet-
mesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske 
javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta 
predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski 
svet.
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(7) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega na-
slednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslova-
nju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.

(8) Podrobnejša vsebina programov ter poročila o poslo-
vanju iz prejšnjih odstavkov se določi v koncesijski pogodbi.

III. DRUGE DOLOČBE

Nadzor nad izvajanjem javne službe

40. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni 

organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem 
javne službe.

(2) Občina Krško lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma 
drugo primerno institucijo.

Organ nadzora

41. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 

Občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o 
ugotovljenih prekrških, ter ostali državni organi, ki imajo takšno 
pristojnost po samem zakonu.

Prekrški

42. člen
(1) Z globo 600 EUR, se kaznuje za prekršek koncesio-

nar, če:
– ne dovoli pokopa umrlega na pokopališču, čeprav so za 

to prosti grobni prostori (8. člen);
– ne vodi evidence in katastrov, predpisanih z 8. členom 

in s prvim odstavkom 10. člena ali jih ne vodi na predpisan 
način (8. in 10. člen);

– ne vzdržuje javnih površin ter drugih objektov in naprav 
na pokopališču (8. člen);

– ne uporablja veljavnih tarif (28. in 39. člen);
– nima izdelanega načrta razdelitve pokopališča na od-

delke in grobne prostore (30. člen).
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 

oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.

Prekrški

43. člen
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posa- 

meznik, če:
– v naknadno določenem roku izvajalca ne odstrani na-

grobnega spomenika, vertikalno ali talno ploščo (četrti odstavek 
32. člena);

– postavi na grobnem polju nagrobni spomenik oziroma 
obeležje v nasprotju z dovoljenjem izvajalca oziroma brez nje-
govega dovoljenja oziroma v nasprotju s pogodbo o najemu;

– ne vzdržuje grobnega prostora, kljub pisnemu opozorilu 
(drugi odstavek 36. člena);

– krši določila 38. člena.

Prekrški

44. člen
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek koncesi-

onar, če:
– ne izvede pokopa, pogreba oziroma pogrebnih sveča-

nosti v skladu z določili tega odloka;
– opravi pokop oziroma upepelitev brez listine o prijavi 

smrti ali preveritve dejanskega nastopa smrti po pooblaščeni 
osebi;

– ne zagotovi trajnega in neprekinjenega delovanja po-
grebne službe.

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka.

Prekrški

45. člen
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samo-

stojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka, če s pri-
dobitnim namenom nepooblaščeno opravi storitve z značajem 
dejavnosti »urejanja in vzdrževana pokopališč ter pogrebne 
storitve« na območju Občine Krško.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka se 
za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z globo 200 EUR.

Prekrški

46. člen
(1) Koncesionar se kaznuje z globo 600 EUR, če:
– ne zagotovi ustrezne prometne varnosti udeležencev 

pogrebnega sprevoda in drugih udeležencev v prometu na 
kategorizirani javni cesti (tretji odstavek 23. člena);

– kot izvajalec v pogrebnih svečanostih uporabi ali dopusti 
uporabo tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbo-
lov brez predpisanega posebnega dovoljenja (četrti odstavek 
24. člena);

– ne zagotovi minimalne vsebine pogrebnih svečanosti 
(drugi odstavek 25. člena).

(2) Z globo 100 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Roki

47. člen
Izvajalec javne službe mora sprejeti splošne pogoje po-

slovanja in zagotoviti za vsako pokopališče izdelan načrt raz-
delitve na pokopališčne oddelke in grobne prostore v šestih 
mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe oziroma prejemu 
v upravljanje, skladno s 35. členom Zakona o gospodarskih 
javni službah.

Prenehanje veljavnosti

48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

pokopališkem redu Občine Krško (Uradni list RS, št. 65/96), 
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodar-
ske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja 
in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve (Uradni list 
RS, št. 65/96) in Sklep o določitvi območij, za katere se bo 
podeljevala koncesija za pokopališko dejavnost (Uradni list 
RS, št. 16/97).

Uveljavitev odloka

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

listu Republike Slovenije.

Št.  007-7/2007-O602
Krško, dne 22. marca 2007

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.
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KUZMA

1792. Statut Občine Kuzma

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
21/06 – odl. US) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni 
seji dne 29. marca 2007 sprejel

S T A T U T
Občine Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Kuzma je samoupravna lokalna skupnost, ustano-

vljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Dolič, Gornji 
Slaveči, Kuzma, Matjaševci in Trdkova.

Sedež občine je v Kuzmi 60c.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedo-

vati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom 

spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Občina Kuzma (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru 

ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene 
v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, ter naloge, določene 
s predpisi občine na podlagi zakona.

Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pri-
stojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, 

so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih ob-

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

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

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in 
državo.

Občina 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 zveze, 
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 sku-
pnih interesov združujejo v združenja.

5. člen
Občina Kuzma ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 

vsebina in uporaba se določijo z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima na zgornji 

polovici napis OBČINA KUZMA, v spodnji polovici pa naziv or-

gana občine – Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska 
uprava, Volilna komisija in Posebna volilna komisija. Na sredini 
žiga je grb občine.

Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s 
sklepom.

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

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, 
zlasti pa:

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

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

akte,
– sprejema programe razvoja občine.
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 vre-

dnost 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,
– 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 pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– 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 zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagota-
vlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih mo-
žnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim zavodom,
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– 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 pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

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

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

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

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

turno 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 pristoj-
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja 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, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po-

vršine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

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

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

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

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– 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.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:

– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-
pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin 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.

8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge 

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

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo in posebno volilno komisijo 

kot samostojna občinska organa, ki v skladu z zakonom o 
lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine 
skrbita za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakoni-
tosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in nalo-
ge določa zakon, kot so: svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, 
štab civilne zaščite, svet za varstvo najemnikov neprofitnih 
stanovanj in druge organe v skladu z zakonom.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla-
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

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

10. člen
Občina ima enovito občinsko upravo, ki v skladu z za-

konom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župa-
na z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in 
delovno področje.

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja 
in nadzoruje pa jo župan.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.

12. 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 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podla-
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ga za odločanje občinskih organov. Akti občine se objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, po potrebi pa v uradnem 
občinskem glasilu Naše novine in v občasnem občinskem 
glasilu Novičke.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra-
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
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 vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes. Občina ima svoj katalog informacij javnega 
značaja.

2. Občinski svet

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 

v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devet 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 potrje-
nih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najka-
sneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za 
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v  
10 dneh po drugem krogu volitev.

14. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

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

odloči občinski svet z odlokom.

15. 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 ob-

čine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem podro-

čju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

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

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

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

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

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

– 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 nje-
govo funkcijo, ali če je razrešen,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno 
drugače,

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

sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij 
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju 
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne 
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

– 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, ustanovlje-
nih 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 njegove-
ga delovanja v vojni,

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

– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov 
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za 
določitev obratovalnega časa,

– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste de-
lovnih mest za določen čas v občinski upravi,

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

16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo 

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

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

17. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njego-

ve seje, nima pa pravice glasovanja.
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, podžupan ozi-
roma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila 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.
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Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva 
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 upravi 
za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje pre-
dlagane točke. Predlagani dnevni 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 dolžni 
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga 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 sve-
ta 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 za-
četku seje.

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

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, 
podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta, predse-
dniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. 
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

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

20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-

na njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. 
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali 
če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre-
tjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska 
uprava.

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat 
letno.

21. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta 

se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisne-
ga obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko ob-
činski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za 
prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po 
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odbo-

rov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
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.

23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele-

sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,

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

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr-
šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

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

– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-
onarjev.

24. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za negospodarstvo,
– odbor za kmetijstvo in prehrano,
– odbor za koordinacijo aktivnosti javnega značaja,
– uredniški odbor za izdajo občinskega glasila.
Odbori štejejo od štiri do pet članov. Delovno področje 

in število članov posameznega delovnega telesa občinskega 
sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

25. 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 občin-
skega 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.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 

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

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

27. 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

28. člen
Župana volijo 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 predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odlo-
či, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno 
obvestiti občinski svet.

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

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

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro-
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali 
predpis občine ne določa drugače,

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

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delov-
nega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti 
tajnika občine za te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter 
predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi 
župani občin ustanoviteljic.

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

– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino pre-

nesenih zadevah iz državne pristojnosti.

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

meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če-
mer 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 na-
vesti razloge za zadržanje.

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

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

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

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 občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

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

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

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

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega 

ali več podžupanov. Podžupana izmed članov občinskega sve-
ta imenuje in razrešuje župan.

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

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
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. O tem pisno obvesti občinski svet.

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

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

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

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

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

strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih 
zadev iz svoje pristojnosti.
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36. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z 

zakonom.
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.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri 
je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku 
razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot 
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska 
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 za-
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

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

stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– 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 po-
oblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

38. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora 

imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh 
po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora praviloma imajo 
najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finanč-
no-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane 
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisi-
ja 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, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so upo-
rabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, 
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana 
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predča-
sno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev 
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skli-

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

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika 
nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Kuzmi 
60c. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.

40. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki 

vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki 
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad-
zor:

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro-

računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
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 program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem 
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja 
koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim 
svetom ter drugimi organi občine, organi uporabnikov občinskih 
proračunskih sredstev in drugimi osebami.

Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 
oceni, da so pomembne za njegovo delo.

41. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) 
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter 
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih 
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana 
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumen-
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila.

42. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzo-

ra in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstav- 
ka, če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec 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,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, pro-
kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
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izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

43. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega od-

bora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in 
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-
ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo 
o nadzoru.

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh 
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb 
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla-
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni 
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak 
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda 
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzor-
ni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nad-
zorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopol-
nitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila 
o nadzoru dopolniti.

Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzor-
nega odbora.

44. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila 

o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzoro-
vana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predlo-
ga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o 
ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po od-
ločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor 
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu 
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in 
pristojnemu ministrstvu.

45. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v 

skladu z zakonom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno de-

jansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili 
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzoro-
vane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana ose-
ba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi 
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter 
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem po-
slovanju.

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinko-
vito in/ali neuspešno.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nad-
zorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stro-
ških.

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških 
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti 
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitej-
šo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili 
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nad-
zorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za 
izboljšanje.

46. 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.

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.

47. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-

ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s po-
membnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nana-
šajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, 
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa 
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, 
katerih ustanoviteljica je občina in drugi).

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora 
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslova-
nje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

48. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre-

dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj 
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po-
membnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati 
rešitve za izboljšanje poslovanja.

49. 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 predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no 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 posame-
znega 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 javno-
sti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

50. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki 

pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapi-
snikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, 
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, 
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzor-
nega odbora.

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni 
uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki, 
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notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne 
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga 
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni 
odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali 
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko 
se opira na poročilo notranje revizijske službe.

51. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

52. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico 

do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o pla-
čah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov, katerega sprejme Občinski svet Občine 
Kuzma. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, 
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene 
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika 
o tarifi za sodne izvedence.

53. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. Občinska uprava

54. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske upra-

ve določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi žu-

pan.

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

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z 
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprej-
mejo občinski sveti občin.

Za ustanovitev skupnega organa občinske uprave se 
sprejme samostojen splošni akt o njegovi ustanovitvi ter akt o 
sistemizaciji delovnih mest v organu, ki ga določi predstojnik 
organa skupne občinske uprave.

56. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame-

znikov 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 upra-
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave 

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.

58. 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 upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

59. 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 o strokovni 
izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje 
v upravnem postopku ter ima opravljen strokovni izpit iz uprav-
nega postopka.

60. 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 dr-
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča 
državni organ, določen z zakonom.

61. 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.

6. Občinsko pravobranilstvo

62. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred so-

dišči in drugimi državnimi organi zastopa občino in občinske 
organe.

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

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v kate-
rem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma po-
oblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

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

7. Drugi organi občine

63. 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.

64. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki iz-

vajata 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.

65. člen
Občinski svet lahko po poprej ugotovljeni volji prebivalcev 

z odlokom ustanovi vaške odbore ali vaške skupnosti. Volja 
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za 
območje, na katerem naj bi se ustanovil vaški odbor ali vaška 
skupnost.
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IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI 
ODLOČANJU V OBČINI

66. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

67. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in po-
vezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– 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 va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost 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.

68. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posame-

zno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu-

do občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zah-

tevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 

pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

69. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katero 

se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog 
dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen 
način.

70. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž-

upan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred-
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predlo-
ge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 

sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor 
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o 
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občin-
ske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

71. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 

vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav-
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega 
sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

72. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 

občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

73. 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 določbe 
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni 
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem 
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega man-
data.

74. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu-

ma 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 referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna-
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla-
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
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odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, 
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti 
pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

75. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem na seznamu.
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 zadostno 
število volivcev.

76. 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 ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje pet-
inštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost 
dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto 
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo, oziroma 
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referen-
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendu-
mu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa 
in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

77. 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.

78. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne-
ga 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 posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki 
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

79. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra-

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 

njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave-

zuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

80. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih 

in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe-
rendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

81. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo 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 določ-
be zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobu-
do volivcem za razpis referenduma 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 or-
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

83. 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 zaseb-

nega prava.

84. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne 

službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

85. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta-
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 
službe.

86. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagota-

vlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov 

komunalnih odpadkov,
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– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, 

če tako določa zakon.

87. 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.

88. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, 
določenih z zakonom.

89. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

90. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih 

osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali 
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

91. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

92. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične 

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je 

pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprej-
me letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega 
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni 
program prodaje izvršuje župan.

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti 
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon 
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega 
premoženja.

Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno 
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje 
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, 
ki pomenijo obveznost občine.

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

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena 

do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinancira-
nja iz državnega proračuna.

94. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obči-

ne so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po 
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se 
sprejema.

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu 
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebo-
vati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

95. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov proračuna občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvoj-
nih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki 
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

96. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, od-
lokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finanč-
nega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvr-
ševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana ali 
posamezne javne uslužbence občinske uprave.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna 
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, 
določene z zakonom.

97. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu obči-

ne, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota-

vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja pro-
računa in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih 
določa zakon.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvaja-
njem ne more uravnovesiti proračuna občine.

98. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu 
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na žu-
panov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri 
mesece.

99. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

100. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o pro-
računu občine.
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Če se med letom spremeni delovno področje proračun-
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občin-
skemu svetu v mesecu juliju.

101. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan 
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

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

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zako-
nom.

103. 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.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-
nih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog 
župana občinski svet.

104. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

105. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notra-

njega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki 
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

106. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

107. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, 

odloki in pravilniki.
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.

108. 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.

109. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredijo organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

110. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.

111. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

112. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v uradnem glasilu občine Uradnem listu Republike Slovenije, 
po potrebi pa v občinskem uradnem glasilu Naše novine in 
občasnem uradnem glasilu Novičke ter 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.

2. Posamični akti občine

113. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina 

o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.

114. 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 za-
devah 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.

VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV  
IN ORGANIZACIJ

115. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se pose-
ga v ustavni položaj in v pravice občine.

116. 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 pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

117. 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.

Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da 
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem 
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.
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118. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka 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.

119. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se ti-
čejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje 
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

120.  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.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra-
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo 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.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

121. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo pred-

pisi, ki so jih sprejeli organi Občine Murska Sobota, če niso v 
nasprotju z zakonom ali interesi Občine Kuzma.

122.  člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Ob-

čine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) z vsemi spremembami.

123.  člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-1/2007-3
Kuzma, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LAŠKO

1793. Odlok  o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 08/03), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 
19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 21. člena Statuta 
Občine Laško – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 64/06) je Občinski svet Občine Laško na 4. redni seji dne 
28. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 

stanovanjskih hiš Belovo

1. člen
(območje programa opremljanja zemljišč)

Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje ob-
činskega lokacijskega načrta Belovo (16 stanovanjskih objek-
tov).

Obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so zno-
traj meje obravnave OLN in so v njem tudi grafično prikazane. 
Območje obravnave leži na območju katastrske občine Rimske 
Toplice ter vključuje naslednje parcele: 213/1, 213/2, 213/3, 
213/4, 213/6, 213/7, 213/8, 211, 212, 209, 208, 207, 206/1, 
205, 204, 203, 201/3, 201/5, 202/1, 202/2, 182/1, 1470/1.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

Program opremljanja zemljišč obravnava:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
(izhodišča)

Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so 
podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
Belovo, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT d.o.o., Sevnica 
pod št. proj. 39/03. Območje se opremlja z javno gospodarsko 
infrastrukturo tako, da se novo omrežje priključuje na obstoječa 
omrežja izven območja lokacijskega načrta.

4. člen
(priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo)

Območje ureditve se priključuje na obstoječo komunalno 
infrastrukturo:

 – Prometno: Območje ureditve se prometno navezuje s 
priključkom na lokalno cesto LC 200210 Sevce–Trnovo–Se-
draž–Belovo–Brdce–Marno.

 – Oskrba z vodo: Vodo oskrba se navezuje na obstoječ 
vodovod, ki se prestavi ob JV del meje območja lokacijskega 
načrta. Za požarno vodo so zagotovljene zadostne količine v 
obstoječem vodovodu.

 – Odpadne vode: Meteorne vode s strešin in utrjenih 
površin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije in 
predvidenih zadrževalnih bazenov v obstoječo kanalizacijo, ki 
poteka ob javni asfaltirani cesti.

– Oskrba z električno energijo: Objekti se bodo napa-
jali iz obstoječe transformatorske postaje Belovo. Predvide-
na je osvetlitev območja zazidalnega načrta s svetilkami na 
 drogovih.

5. člen
(predvidene ureditve in gradnja javne gospodarske 

infrastrukture)
V območju ureditve se uredi in zgradi naslednja javna 

gospodarska infrastruktura:
 – cestno omrežje z novim priključkom na lokalno cesto,
– vodovodno omrežje za oskrbo z vodo,
 – hidrant,
– meteorna in fekalna kanalizacija,
– javna razsvetljava,
– elektro omrežje,
– CATV,
– TK,
– ogrevanje s plinom.
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Elektro omrežje, omrežje CATV in TK ter ogrevanje s pli-
nom zgradijo izvajalci gospodarskih služb oziroma najugodnejši 
ponudniki v svojem strošku.

6. člen
(cestno omrežje)

Prometno omrežje:
 Sredi območja lokacijskega načrta je predvidena gradnja 

dovozne ceste. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 4 m.
 Na skrajnem vzhodnem delu obravnavanega območja 

je predvidena rekonstrukcija obstoječe dovozne poti na širino 
vozišča min. 4 m.

 Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene 
dovozne in obstoječe dostopne poti do posameznih stanovanj-
skih objektov oziroma gradbenih parcel.

 Ceste bodo v asfaltni izvedbi.
 Cestni priključki in promet na obravnavanem območju mo-

rajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
 Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno podrobneje dolo-

čiti odvodnjavanje dovoznih poti v navezavi na bližnjo lokalno 
cesto v skladu s strokovnimi usmeritvami upravljavca omenjene 
ceste.

7. člen
(oskrba z vodo)

Vodovodno omrežje:
 Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba 

novega vodovoda PEHD Ø 90 v dolžini ca. 300 m. Od glavnega 
vodovoda, do posameznih stanovanjskih objektov so predvide-
ni hišni priključki PEHD Ø 32 z vodomernimi jaški, ki morajo biti 
locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.

 Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se 
vodovodne cevi dodatno zaščitijo.

 Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici postavijo 
nadzemni hidranti.

 Načrtovani poseg znotraj območja lokacijskega načrta 
posega v obstoječo traso vodovodnega omrežja, zato je pred-
videna prestavitev omenjenega omrežja v dolžini ca. 75 m.

 Obstoječi vaški vodovod, ki poteka po območju lokacij-
skega načrta, se prestavi ob gradbeni parceli.

 Normalna vodooskrba načrtovanih objektov iz obstoje-
čega rezervoarja, ki se nahaja znotraj območja lokacijskega 
načrta ni možna zaradi prenizke kote rezervoarja.

 Za normalno oskrbo pitne in požarne vode sta možni 
dve varianti.

 Prva varianta: možno je izvesti napajanje preko rezer-
voarja na Gornjem Breznem, ki se nahaja na koti ca. 500 m 
n.v. Od tam je proti Belovemu že položen del trase cevovoda. 
Priključek na obstoječi cevovod je možno izvesti na Breznem 
(Gerčer) ter naprej položiti nov cevovod, do predvidenega re-
zervoarja Belovo, ki bi se nahajal na ustrezni višini in od tu dalje 
izvesti novi cevovod za načrtovano območje. Na novi cevovod 
bi se lahko priključile še obstoječe stanovanjske hiše.

 Druga varianta: možno je izvesti rekonstrukcijo obsto-
ječega rezervoarja Belovo ter mu dozidati črpališče od koder 
bi se voda prečrpavala v rezervoar na ustrezni višini s čimer 
bi bila zagotovljena normalna oskrba pitne in požarne vode 
načrtovanega območja.

 Obe varianti oziroma načrtovanje vodovodnega omrežje 
zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbene-
ga prostorske akta.

 V primeru priključitve posameznih objektov na vodovo-
dno omrežje iz obstoječega rezervoarja, mora vsak lastnik 
poskrbeti za vgradnjo hidroforja znotraj gradbene parcele.

8. člen
(kanalizacijsko omrežje)

Kanalizacijsko omrežje:
 Za odvod fekalnih vod je potrebno predviditi zadostno 

dimenzionirano nepretočno greznico na izpraznjevanje ali malo 
čistilno napravo.

 Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se speljejo 
preko predvidene meteorne kanalizacije in predvidenih zadr-
ževalnih bazenov v obstoječo kanalizacijo, ki poteka ob javni 
asfaltirani poti.

 Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi Ø 150, 
Ø 200 in Ø 250.

 Od predvidenih stanovanjskih objektov do načrtovanega 
kanalizacijskega omrežja so predvideni interni hišni priključki.

9. člen
(električno omrežje)

Električno omrežje: Predvidena je osvetlitev območja 
zazidalnega načrta s svetilkami na drogovih. Za napajanje 
objektov bo upravljalec električnega omrežja v svojem strošku 
zgradil omrežje s priključki.

10. člen
(predračunska vrednost investicije)

Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izha-
jajo iz obstoječega stanja infrastrukture in obsegajo ureditve 
izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni 
stroški izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih obnovitev, 
ureditev in gradnje v skladu z lokacijskim načrtom Belovo. Sku-
pna ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske 
infrastrukture z dokumentacijo je 186.961,07 EUR brez cene 
zemljišča.

11. člen
(viri financiranja)

Prostorska, projektna dokumentacija in ostali stroški pri-
prave zemljišč se krijejo iz občinskega proračuna in sredstev 
nekaterih zavezancev. Sredstva v višini 20% prispeva občina, 
ostala sredstva se povrnejo iz naslova komunalnega prispevka 
investitorjev v objekte v območju OLN.

12. člen
(način financiranja izgradnje gospodarske javne 

infrastrukture)
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture mora biti zgra-

jena v skladu z vsemi predpisi in predana v upravljanje poo-
blaščenim upravljavcem. Sredstva za izgradnjo se povrnejo iz 
naslova komunalnega prispevka.

13. člen
(obračunski stroški)

Obračunski stroški investicije na obračunskem območju 
so preračunani na enoto mere in znašajo:

– strošek opremljanja m2 parcele z infrastrukturo na obra-
čunskem območju (Cpi): 9,57 EUR;

– strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z 
infrastrukturo na obračunskem območju (Cti): 28,71 EUR.

14. člen
(stroški na površino gradbenih parcel in največje možne 

tlorisne dimenzije objektov)
Komunalni prispevek se zavezancem zaračuna na površi-

no gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov.
 Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se 

upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene par-
cele, glede na neto tlorisno površino objekta po predpisani 
obliki izračuna:
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KP = (Aparcela ⋅ Cpi ⋅ Dpi) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Cti ⋅ Dti) – VL
Oznake pomenijo:

KP – komunalni prispevek;
Aparcela – površina parcele objekta;
Cpi – indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z infra-

strukturo na obračunskem območju;
Dpi – delež parcele pri izračunu komunalnega pri-

spevka;
Kdejavnost – faktor dejavnosti za stavbe je 1
Atlorisna – neto tlorisna površina objekta;
Cti – indeksirani stroški opremljanja m2  neto  tlorisne 

površine objekta z infrastrukturo na obračunskem 
območju;

Dti – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka;

VL – vložki zavezancev, ki so dokazljivi z računi.

15. člen
S tem odlokom se na obračunskem območju določi na-

slednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine objekta:

– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dpi 
znaša 0,30;

– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komu-
nalnega prispevka Dti znaša 0,70.

16. člen
(revalorizacija)

Komunalni prispevek je določen po cenah iz projektne do-
kumentacije. Pri izdaji odločbe o višini komunalnega prispevka 
se cene opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS 
– Združenja za gradbeništvo in IGM: ostala nizka gradnja.

17. člen
(terminski plan)

V letu 2007 se od javne gospodarske infrastrukture iz-
vede:

– prometno omrežje,
– meteorni kanal,
– vodovod,
– javna razsvetljava (ob cesti).
Preplastitev dovozne ceste, kakor tudi finalizacija javne 

razsvetljave, se izvede ob dokončanju objektov.

18. člen
(prehodne in končne določbe)

Izhodiščne vrednosti za obračun komunalnega prispevka 
so računane brez cene zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo 
javne gospodarske infrastrukture.

19. člen
Lastnikom obrobnih zemljišč oziroma objektov je s spre-

jetim OLN omogočeno priključevanje na javno gospodarsko 
infrastrukturo. Višina komunalnega prispevka za priključevanje 
obrobnih zemljišč in objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo zgrajeno v skladu z OLN, bo določena s spremembo in 
dopolnitvijo tega odloka.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 007-02/2007
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Laško

Na podlagi 49. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Laško

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Laško (Uradni list RS, št. 100/03) z dne 1. 10. 
2003 se spremeni 8. člen, ki se na novo glasi:

»1. V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja 
izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v notranjih organizacijskih 
enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.

2. Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske 
enote:

2/1 Urad župana:
– referat za pravne in splošne zadeve
– referat za gospodarske zadeve
2/2 Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
– oddelek za okolje in prostor
– režijski obrat
2/3 Oddelek za družbene dejavnosti
2/4 Oddelek za proračun in finance.«.

2. člen
9. člen osnovnega odloka se spremeni:
»– v 2. točki se spremeni besedilo "Oddelek za gospo-

darske javne službe, okolje in prostor" v besedilo "Urad za 
gospodarske javne službe, okolje in prostor";

– črta se 5. točka.«.

3. člen
V 2. točki 10. člena se črtata besedi "pomočnika pred-

stojnika".

4. člen
V 12. členu se črta besedilo "Notranje organizacijske 

enote vodijo uslužbenci v nazivu višji svetovalec I ali višji 
svetovalec II.".

Ostale določbe tega člena se združijo z določbami  
13. člena.

5. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

6. člen
Ostale določbe osnovnega odloka ostanejo v veljavi.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-08/2007
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4713 

1795. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju 
mladinskih projektov in programov v Občini 
Laško

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 21. člena Statuta Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Občinski svet Občine 
Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

P R A V I L N I K
o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih 

projektov in programov v Občini Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki 

za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje mladin-
skih projektov in programov v Občini Laško.

2. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih projektov in progra-

mov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občin-
skem proračunu za področje dejavnost centrov mladih.

3. člen
Projekti in programi izvajalcev, ki se sofinancirajo iz kate-

regakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo 
biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

4. člen
Iz proračuna Občine Laško se sofinancirajo naslednji 

mladinski projekti in programi, ki vsebujejo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za 

mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– strpnost, nenasilje med in nad mladimi,
– kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učin-

kovito izrabo prostega časa,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– športne dejavnosti.

II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV MLADINSKIH 
PROJEKTOV IN PROGRAMOV

5. člen
Izvajalci, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravil- 

nika, so:
– zavodi,
– društva.
Izvajalci morajo imeti status mladinskega centra, ki ga 

podeli Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino.

6. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, 

prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega 
centra ali so registrirana pravna oseba v RS kot javni zavod 
ali avtonomna enota znotraj javnega zavoda, katerega usta-
noviteljica ali soustanoviteljica je občina in opravlja dejavnost 
mladinskega centra,

– da se nanašajo na projekte in programe, ki so predmet 
sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce 
ali uporabnike projektov in programov otroci in mladi v starosti 
do 29 let,

– da so nosilci projekta ali programa, ki v praksi obstaja 
vsaj šest mesecev,

– da za izvajanje letnega programa zagotovijo najmanj 
30% delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izva-
janja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež najmanj 
20%,

– da imajo sedež na območju Občine Laško,
– da opravljajo dejavnost mladinskega centra na območju 

občine ali območju več lokalnih skupnosti,
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo,
– da zagotavljajo notranjo organizacijsko shemo, ki omo-

goča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planira-
nega programa,

– da zagotavljajo materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti.

III. POSTOPEK ZA IZBOR MLADINSKIH PROJEKTOV  
IN PROGRAMOV

7. člen
Sofinanciranje mladinskih projektov in programov se izve-

de na podlagi postopka javnega razpisa. Postopek poteka po 
naslednjem zaporedju:

– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe sred-

stev iz proračuna.
Javni razpis bo objavljen praviloma v tridesetih dneh po 

sprejetju proračuna.

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– mladinske projekte in programe, ki so predmet sofinan-

ciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje 

mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega 
razpisa,

– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

razpisa.

9. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba ob-

činske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Oddelka 
za družbene dejavnosti in na spletnih straneh Občine Laško.

Izvajalci morajo dati ponudbo projektov in programov na 
predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, 
ki jih zahtevajo obrazci.

Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov in progra-
mov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na 
podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih 
straneh Občine Laško ali drugem uradnem glasilu.

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih 
sredstev, pošljejo svoje predloge v zaprti kuverti z oznako "Za 
sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj« 
na naslov Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Mestna ulica 2, 3270 Laško.
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10. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le pre-

dlogi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z 
razpisno dokumentacijo. Strokovna služba občinske uprave 
v roku osem dni od odpiranja predlogov pisno pozove tiste 
predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. 
Rok dopolnitve je petnajst dni.

11. člen
Postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, nave-

dene v 4. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje 
župan in jo sestavljajo trije člani občinske uprave. Član komisije 
ne more biti iz vrst izvajalcev.

12. člen
Predlagatelje se o sofinanciranju projektov in programov 

obvesti v roku osem dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci projektov in programov se sklene letna pogod-

ba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo 
izbrani projekt ali program, višina in namen sofinanciranja.

13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci 

podpisani izvod pogodbe vrniti.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v 

petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva 
obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinan-
ciranju predloga programa.

14. člen
Izvajalci projektov in programov so dolžni prikazati resnič-

ne podatke in izvajati projekte in programe v skladu s tem pra-
vilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.

Občina Laško lahko od izvajalcev projektov in programov 
zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje 
izvajanja dogovorjenih projektov in programov.

Kolikor Občina Laško ugotovi nenamensko porabo sred-
stev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta 
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z 
zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu občine.

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE MLADINSKIH 
PROJEKTOV IN PROGRAMOV

15. člen
Pri vrednotenju mladinskih projektov in programov se 

upoštevajo projekti in programi preteklega leta.

16. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinancira-

nje mladinskih projektov in programov upoštevala naslednja 
merila in kriterije:

1. PREGLEDNOST
cilji in namen mladinskih programov in projektov 
niso razvidni 0 točk
cilji in namen mladinskih programov in projektov 
so jasno razvidni 5 točk

2. ŠTEVILO VKLJUČENIH ČLANOV V MLADINSKE 
PROJEKTE IN PROGRAME
 1–5 aktivnih članov oziroma nosilcev 0 točk
 6–10 aktivnih članov oziroma nosilcev 2 točki
11–15 aktivnih članov oziroma nosilcev 3 točke
 nad 16 aktivnih članov oziroma nosilcev 5 točk

3. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO MLADIN-
SKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV

od 30 do 50% 1 točka

od 51 do 70% 3 točke

nad 70% 5 točk

4. POPULACIJA

programi in projekti ne vključujejo mladih z manj 
priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipn-
kov, ter družbeno izločene invalidne mladine 0 točk

programi in projekti vključujejo tudi mlade z manj 
priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike 
ter družbeno izločeno invalidno mladino 5 točk

5. REFERENCE

izvajalca pri izvajanju mladinskih projektov in 
programov 1 točka

6. INOVATIVNOST 

projekti ali programi neposredno ne posnemajo 
že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo 
drugačen pristop k reševanju problemov 2 točki

7. DOSTOPNOST

programi in projekti so dostopni za mlade z ožje-
ga območja Občine Laško 2 točki

programi in projekti so dostopni za mlade iz celo-
tne Občine Laško 5 točk

8. EKONOMIČNOST

realna finančna konstrukcija in ocena stroškov 
izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo 
in udeležbo ni jasna 0 točk

realna finančna konstrukcija in ocena stroškov 
izvedbe programov v primerjavi z učinkovitostjo 
in udeležbo je pregledna in jasna 5 točk

9. PRIMERLJIVOST

stroški programa glede na število udeležencev s 
stroški sorodnih programov so bistveno višji od 
stroškov sorodnih programov 0 točk
stroški programa glede na število udeležencev s 
stroški sorodnih programov so primerljivi s stroški 
sorodnih programov 5 točk

Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto pose-
bej glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po 

enakem postopku kot pravilnik.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-03/2007
Laško, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.
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1796. Pravilnik  o plačah in plačilih oziroma sejninah 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Laško

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
odločba US), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, 
št. 14/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 44/06) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 28. 3. 
2007 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in plačilih oziroma sejninah  

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov 

Občine Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določi-

tev plač in plačil oziroma sejnin občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov 
Občine Laško.

2. člen
Za opravljanje svojih funkcij imajo župan in podžupani 

pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma pla-
čila, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ter članom nad-
zornega odbora in volilne komisije pripadajo sejnine za njihovo 
delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občin-

skega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju 

z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opra-
vljal poklicno.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL  
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN

4. člen
Osnovna plača župana in podžupana je določena s plač-

nim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija.
Z Odlokom, ki ureja uvrščanje funkcij v državnih organih 

in organih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji v plačne ra-
zrede, je Občina Laško uvrščena v V. skupino občin (od 5001 
do 15.000 prebivalcev), kjer je za opravljanje funkcije župana 
določen 51. plačni razred. Občinskemu funkcionarju, ki opravlja 
funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo 
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 
Dodatek za delovno dobo se za nepoklicno opravljanje funkcije 
ne upošteva.

5. člen
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju 

obsega podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije pod-
župana, ki sodi v V. skupino občin, je določen plačni razred v 
razponu od 36. do 43. plačnega razreda. Če podžupan opravlja 
funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ do 50% 

plače podžupana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 
Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki funkcijo 
opravlja poklicno.

Plačilo za opravljanje funkcije podžupana se določi s 
sklepom, ki ga podpiše župan.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 

za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega 
telesa občinskega sveta, nadzornega odbora in ostalih delovnih 
teles, je sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za 
seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posame-
znemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne 
plače župana.

V okviru teh določil se določi sejnina:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta, katerega 

član je, v višini 4,55%,
– za predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega 

sveta v višini 2,27%,
– za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, 

katerega član je, v višini 1,16%,
– za udeležbo na seji predsednikov sveta krajevnih sku-

pnosti v višini 1,16%,

od višine plače župana za 51. plačni razred za poklicno opra-
vljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni 
seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občin-
skega sveta.

7. člen
Predsednikom krajevnih skupnosti Občine Laško pripada 

za opravljanje funkcije mesečno nadomestilo največ v višini 
4,55%, članom sveta krajevnih skupnosti pa pripada sejnina 
največ v višini 1,16%, obe od višine plače župana za 51. plačni 
razred za poklicno opravljanje funkcije.

Svet krajevnih skupnosti lahko s svojim sklepom določi 
tudi nižje nadomestilo ali sejnino.

8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pra-

vico do plačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora 
v višini 5,66% za predsednika oziroma 4,55% za člana od 
višine plače župana za 51. plačni razred. Sejnine ne smejo niti 
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada povr-
nitev potnih stroškov, kakor velja za zaposlene v javni upravi.

9. člen
Člani občinske volilne komisije in ostalih volilnih organov 

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do enkratnega 
nadomestila.

10. člen
Plačilo za udeležbo na seji, se članom organov javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina, določi v 
skladu z drugo in tretjo alinejo 6. člena, razen če ima javno pod-
jetje ali javni zavod sejnino določeno s svojim internim aktom.

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sve-

ta ter člani drugih organov imajo pravico do povračil, nadomestil 
in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov 
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo, pravico do dnevnice za službeno potovanje in 
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pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na 
službeni poti. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi.

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za 
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor 
občinske uprave.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

12. člen
Ugotovitveni sklep o plači, plačilu, sejnini in nadomestilu 

na podlagi tega pravilnika izda župan.

13. člen
Sredstva za izplačevanje plač in drugih prejemkov funk-

cionarjem Občine Laško, se zagotovijo iz sredstev občinskega 
proračuna. Sredstva za izplačilo sejnin iz 7. člena tega pravil-
nika, se zagotovijo v proračunu krajevnih skupnosti.

14. člen
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do sejnin, nado-

mestil in povračil stroškov za osebe, navedene v 11. členu tega 
pravilnika, vodijo strokovne službe v Občinski upravi Laško.

15. člen
Plača oziroma plačilo župana in podžupana se izplačuje 

mesečno za nazaj, praviloma 5. dan v mesecu.
 

Sejnine za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občin-
skega sveta ter člane drugih organov Občine Laško se izpla-
čujejo najkasneje 10. dan po prejemu evidence, opredeljene v 
14. členu tega pravilnika.

Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v 
11. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v desetih 
dneh po končanem službenem potovanju.

V. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2007
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r. 

1797. Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog 
za spremembo namembnosti zemljišč

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 21. člena Statuta Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Laško na 3. seji dne 31. 1. 2007 sprejel

S K L E P
o določitvi kriterijev za obravnavo vlog  
za spremembo namembnosti zemljišč

1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za obravnavo vlog za 

spremembo namembnosti zemljišč iz kmetijskih in gozdnih v 
stavbna.

2. člen
Lokacija mora zagotavljati minimalno komunalno opre-

mljenost v bližini 200 m, in sicer morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:

– dostop na javno cesto,
– oskrba s pitno vodo,
– oskrba z električno energijo,
– na plazljivih in nestabilnih območjih gradnja ni možna.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35001-4/2005
Laško, dne 31. januarja 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1798. Sklep o soglasju k spremembi cene 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 21. člen 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Ob-
činski svet Občine Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o soglasju k spremembi cene socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu

1.
Občina Laško daje soglasje k spremembi cene socialno-

varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal 
Center za socialno delo Laško.

2.
Cena storitve pomoči družini na domu na podlagi 12. čle-

na Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovar-
stvenih storitev znaša 11,08 EUR na efektivno uro.

3.
Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve po-

moč družini na domu subvencionirala v višini 5,54 EUR na 
opravljeno uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okvi-
ru aktivne politike zaposlovanja znaša 3,09 EUR. Končna 
cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencije, znaša  
2,45 EUR na uro.

4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o do-

ločitvi cen socialno varstvenih programov številka 64101-1/02 
z dne 18. 12. 2002.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje.

Št. 122-3/2007
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.
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1799. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Laško

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) in 21. ter 54. člena Statuta Občine 
Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Občinski svet Občine 
Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Laško

I.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije 

člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in nje-
gov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplo-
miranih pravnikov.

II.
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:

1. predsednik: Milko Škoberne, Rimska cesta 4a, 
Laško

2. nam. predsednika: Andrej Krašek, Agrokombinatska 19/b, 
Ljubljana

3. član: Pavel Teršek, Poženelova ulica 1, 
Laško

4. nam. člana: Aleš Razboršek, Huda jama 8, Laško
5. član: Mojca Petek, Strmca 5, Laško
6. nam. člana: Gabrijela Aškerc, Badovinčeva ulica 

12, Laško
7. član: Marjan Koprivc, Poženelova ulica 5, 

Laško
8. nam. člana: Eleonora Grosar, Rimska cesta 6, 

Laško.

III.
Naloge in način dela občinske volilne komisije so določe-

ne s Statutom Občine Laško in Zakonom o lokalnih volitvah.

IV.
Občinska volilna komisija se imenuje za štiriletno manda-

tno obdobje. Mandat začne teči z dnem imenovanja.

Št. 040-01/2007
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1800. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji 
dne 28. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi, 

parc. št. 1151/2, vl. št. 16, k.o. Požnica. Navedena parcela 
preneha imeti status dobrine v splošni rabi in postane last 
Občine Laško.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v 1. točki 
tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35404-24/06
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1801. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji 
dne 28. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
S tem sklepom se ukine status dobrin v splošni rabi, parc. 

št. 1482/1 in parc. št. 1482/3, obe vl. št. 260, k.o. Rimske Topli-
ce. Navedeni parceli prenehata imeti status dobrine v splošni 
rabi in postaneta last Občine Laško.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parcelah, ki sta opisani v 
1. točki tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 46401-17/2001
Laško, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LENDAVA

1802. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO 
– PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. 
Lendva

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 471. člena Zakona o 
gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06), 
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 
119/00, 69/02 in 69/06), 12. člena Odloka o lokalnih gospodar-
skih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05, 
111/06) je Občinski svet Občine Lendava na 4. seji dne 26. 3. 
2007 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK 

d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Lendava s sedežem v Lendavi, 

Glavna ulica 20, 9220 Lendava ustanavlja javno podjetje EKO 
– PARK d.o.o. Lendava – ÖKO – PARK Kft. Lendva, kot družbo 
z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) za opravlja-
nje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih služb.

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah se s 
temi službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot pro-
izvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 
javnem interesu lahko zagotavlja Občina Lendava. Občina 
Lendava je z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini 
Lendava določila, katere so gospodarske javne službe občine 
ter način izvajanja in opravljanja le-teh. Nadalje so z odlokom 
urejene tudi oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, pri če-
mer je ena od predvidenih oblik tudi javno podjetje.

II. USTANOVITELJ PODJETJA

2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Lendava, 

Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine 

Lendava ali s strani občinskega sveta pooblaščeni organ.

III. FIRMA IN SEDEŽ

3. člen
Firma podjetja je EKO – PARK d.o.o. Lendava, javno 

podjetje/ÖKO – PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat.
Skrajšana označba firme je EKO – PARK d.o.o Lenda-

va/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
Sedež podjetja je Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vse-

bino:
EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.

IV. DEJAVNOST PODJETJA

4. člen
Osnovna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, vzdr-

ževanje cest in javnih površin.
Podjetje poleg osnovne dejavnosti še naslednje dejav-

nosti:
– oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova 

vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov,
– vzdrževanje, urejanje in obnova objektov za odlaganje 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, 

pešpoti ter drugih javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
– rušenje objektov in zemeljska dela,
– splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela v 

gradbeništvu,

– vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
– steklarska dela,
– pleskarska dela,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekre-

acijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje 

sejemskih prireditev,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij 

s požarno vodo v javni rabi,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovo-

dov),
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– finančni zakup (leasing),
– consulting dejavnost za projekte s področja varstva 

okolja, priprava in vodenje investicijskih projektov,
– tehnično svetovanje.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti pod-

jetja glasijo:
A/01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in 

sadik
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih 

športnih površin
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
DN/37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
E/40.132 Trgovanje z električno energijo
E/40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo 
E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih 

objektov
F/45.240 Gradnja vodnih objektov
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310 Električne instalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F/45.340 Druge instalacije pri gradnjah
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgradnja stavbnega in drugega pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.441 Steklarska dela
F/45.442 Pleskarska dela
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v 

najem skupaj z upravljalci strojev
G/51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih 

določenih izdelkov 
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.900 Druga trgovina na debelo
G/52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 

prodajalnah
G/52.482 Dejavnost cvetličarn
G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 

živalmi
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/55.400 Točenje pijač
H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih 

obratov
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/60.300 Cevovodni transport
I/63.120 Skladiščenje
I/64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov 

za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po 

pogodbi
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
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K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v na-

jem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/71.401 Izposojanje športne opreme 
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-

čju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-

čju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-

čju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na podro-

čju družboslovja
K/74.110 Pravno svetovanje
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje, s tem, da podjetje revi-
zijske dejavnosti ne opravlja

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje 
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 

povezano tehnično svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme 
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
O/90.010 Ravnanje z odplakami
O/90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini od-

stranjevanja trdnih odpadkov 
O/90.031 Čiščenje okolja
O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene 
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabavnih parkov
O/92.610 Obratovanje športnih objektov 

Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s soglasjem 
ustanovitelja. Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno 
dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in 
zagotovi drugo obliko javne službe.

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni 
za njen obstoj in za opravljanje njene dejavnosti.

5. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje 

dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upo-
števati tudi pogoje z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.

V. OSNOVNI KAPITAL

6. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je 8.763,1447 eurov. 

Osnovni kapital je enak osnovnemu vložku, ki ga je Občina 
Lendava kot ustanovitelj že vložila v družbo Poslovni park 
Lendava d.o.o. kot pravnega prednika javnega podjetja EKO 
– PARK d.o.o. Lendava.

VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA

7. člen
Pristojnosti ustanovitelja so:
– sprejema spremembe tega odloka,
– sprejema vsakoletno poročilo o poslovanju podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,

– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za-
gotavljanje in uporabo javnih dobrin,

– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja 

podjetja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega poobla-

ščenca,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih do-

brin,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslo-

vanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata Zakon 

o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih druž-
bah ter drugi predpisi,

– odloča o drugih zadevah v skladu s tem aktom in sta-
tutom podjetja.

V primeru, da bi po sklepu družbenika prišlo do tega, da 
bi bilo v družbi več družbenikov, se formira skupščina družbe-
nikov. V takem primeru je vsakih dopolnjenih 50 eurov osnov-
nega vložka en (1) glas.

Edini družbenik, ki odloča o upravljanju družbe samostoj-
no odloča o spremembah in dopolnitvah tega akta. Tak sklep 
mora potrditi notar.

Odločitve iz tega člena Akta edini družbenik vpisuje v 
notarsko potrjeno knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v to 
knjigo nimajo pravnega učinka.

VII. ORGANA PODJETJA

8. člen
Organa podjetja sta:
– nadzorni svet
– direktor.

9. člen
Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje pet članov, od katerih 3 imenuje 

občinski svet ustanovitelja, 2 pa imenuje župan občine. Člani 
nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in name-
stnika predsednika.

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let. Ista 
oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nad-
zornega sveta.

10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, 

shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– sprejema statut podjetja in njegove spremembe,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte 

podjetja,
– sprejema bilance in poslovna poročila ter zaključni ra-

čun,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega raču-

novodskega izkaza,
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega 

dobička,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska 

gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte 

družbe,
– daje soglasje direktorju k sklepanju poslov nad vredno-

stjo, ki je določena v 14. členu tega odloka,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje 

podjetja.
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Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, pove-
zana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom 
podjetja.

11. člen
Delo in poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je od-

govoren za zakonito delo podjetja. Direktorja imenuje in razrešu-
je ustanovitelj podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na 
način in po postopku, določenem s statutom javnega podjetja.

Direktor se imenuje za dobo 4 let, ista oseba je lahko po 
poteku mandata ponovno imenovana.

Pristojnosti direktorja se podrobneje določijo s statutom 
podjetja.

12. člen
S statutom se opredelijo način sklicevanja sej organov 

podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov 
podjetja.

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA

13. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor z omejitvijo, 

da po predhodni pridobitvi soglasja ustanovitelja sklepa pravne 
posle o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin. Brez 
soglasja nadzornega sveta direktor lahko sklepa investicijske 
pogodbe do 20.000 eurov, pogodbe o nabavi ali odtujitvi opre-
me do višine 10.000 eurov, najema ali daje posojila za investi-
cije do 20.000 eurov in opreme do 10.000 eurov.

IX. POSLOVNI DELEŽ

14. člen
Poslovni delež pripada izključno edinemu družbeniku. 

Edini družbenik lahko poslovni delež ali del poslovnega deleža 
odsvoji. V primeru odsvojitve dela poslovnega deleža nastane 
nov samostojni poslovni delež.

X. FINANCIRANJE

15. člen
Viri financiranja so:
– z opravljanjem svoje dejavnosti – iz naslova ustvarjenih 

prihodkov od prodaje storitev in proizvodov. Prihodki se obli-
kujejo iz prodaje proizvodov in storitev, tarif, taks, nadomestil 
in povračil.

– iz proračunskih sredstev oziroma iz virov, ki se zagota-
vljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,

– drugi viri, določeni z zakoni in predpisi občine.
Javno podjetje vodi poslovne knjige in dokumentacijo, 

izdeluje letne računovodske izkaze, poslovne načrte, letno 
poročilo in poslovno poročilo po predpisih, ki veljajo za gospo-
darske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Družba mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v 
skladu z zakonom.

XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI  
V PRAVNEM PROMETU

16. člen
Javno podjetje je pravna oseba, ki nastopa v pravnem 

prometu samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, 
določenih s tem odlokom.

Podjetje sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v 
pravnem in poslovnem prometu.

Vodenje poslovnih knjig mora biti organizirano ločeno za 
tržni in javni del dejavnosti, kar podrobno uredi statut podjetja.

17. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenje-

nih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastukturni objekti in 
naprave), je v pravnem prometu.

18. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 

premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.

XII. DOBIČEK IN IZGUBA

19. člen
O razporejanju dobička odloča ustanovitelj v skladu z 

zakonom. Premoženje, ki je potrebno za ohranitev kapitala 
družbe, se ne sme izplačati.

S statutom podjetja se podrobneje določi način ugota-
vljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja in 
uporabe dobička.

XIII. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

20. člen
Edini družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni ka-

pital tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi 
stvarni vložki (efektivno povečanje) ali tako, da se za povečanje 
uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

XIV. SPLOŠNI AKTI

21. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje ure-

dijo organizacija in delovanje javnega podjetja ter njegovih 
organov in druga vprašanja.

Nadzorni svet in direktor podjetja lahko v okviru svojih 
pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.

XV. PRENEHANJE DRUŽBE

22. člen
Družba preneha, če tako sklene edini družbenik, če sodi-

šče ugotovi ničnost vpisa oziroma na podlagi sodne odločbe, s 
stečajem, likvidacijo in z združitvijo v kakšno drugo družbo.

XVI. USTANOVITVENI STROŠKI

23. člen
Sredstva za ustanovitev in spremembe družbe zagotavlja 

edini družbenik.
Edinemu družbeniku se ti stroški vrnejo in se mu izplača 

nagrada, sorazmerna porabljenemu času za delo pri spre-
membi družbe. Ti stroški in nagrada se edinemu družbeniku 
izplačajo iz dobička in ima izplačilo teh stroškov prednost pred 
zahtevkom za izplačilo deleža na dobičku.

XVII. PROKURA

24. člen
Nadzorni svet lahko s sklepom podeli prokuro enemu 

prokuristu. Prokurist zastopa družbo samostojno.
Prokurist lahko opravlja vsa pravna dejanja za družbo, 

razen če gre za odsvojitev in obremenjevanje nepremičnin, za 
kar mora biti posebej pooblaščen.
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XVIII. DRUGE DOLOČBE

25. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati ustanovitveni 

akt družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava z dne 
13. 1. 2006. Z ustanovitvijo javnega podjetja preidejo nanj vse 
pravice in obveznosti družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. 
Lendava. Javno podjetje kot univerzalni pravni naslednik vstopi 
v vsa pravna razmerja, ki so nastala v zvezi z družbo Poslovni 
park – Inženiring d.o.o. Lendava.

26. člen
Nadzorni svet sprejme statut najpozneje v 60 dneh po 

uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema statuta podjetja po tem odloku in do uskladi-

tve splošnih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo do-
sedanji akti družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava, 
v določilih, ki niso v nasprotju s tem odlokom.

27. člen
Do imenovanja direktorja podjetja v skladu s tem odlokom 

opravlja te naloge direktor kot vršilec dolžnosti dosedanji direk-
tor družbe Poslovni park – Inženiring d.o.o. Lendava.

Direktorja imenuje ustanovitelj na osnovi javnega razpisa, 
najkasneje v 60 dneh od sprejetja statuta podjetja.

28. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi javnega podjetja 

EKO – PARK d.o.o. Lendava.

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

Republike Slovenije.

Št. 032-0123/2007
Lendava, dne 26. marca 2007

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

1803. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov na območju Občine Lendava

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 17. člena Statuta Občine 
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) in 5. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenda-
va (Uradni list RS, št. 94/05) je Občinski svet Občine Lendava 
na 4. seji dne 26. marca 2007 sprejel

O D L O K
o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske javne službe 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na 

območju Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske 

javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (v 
nadaljevanju: javna služba), to je komunalnih odpadkov iz 
gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobnih odpadkov 
iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na 
območju Občine Lendava.

(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmer-

ja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo 

javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega prepre-

čevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje jav-

ne službe.

2. člen
(opredelitev pojmov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodar-
ska javna služba, s katero koncedent pooblašča koncesionarja, 
da v njegovem imenu opravlja javno službo.

2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določijo predmet, 
pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno 
javno službo in postopek podelitve koncesije. Koncesijski akt 
je odlok lokalne skupnosti.

3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpol-

njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesi-
onirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi 
tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent 
in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravlja-
njem koncesionirane gospodarske javne službe.

6. Komunalni odpadki so nenevarni komunalni odpadki iz 
gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz 
industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)

Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena 
tega odloka, obsegajo naslednje storitve:

– odlaganje komunalnih odpadkov,
– odlaganje biološko razgradljivih odpadkov,
– odlaganje gospodinjskih odpadkov,
– odlaganje jedilnih olj in maščob,
– odlaganje ostalih komunalnih odpadkov,
– izdelavo letnih programov ravnanja s komunalnimi od-

padki,
– obračun storitev javne službe uporabnikom teh stori-

tev,
– vodenje registra v zvezi z odlaganjem komunalnih od-

padkov in zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov v 
skladu s predpisi.



Stran 4722 / Št. 33 / 13. 4. 2007  Uradni list Republike Slovenije

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI 
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju 
Občine Lendava.

5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in prav-
ne osebe na območju Občine Lendava, pri katerih nastajajo 
komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz in-
dustrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na območju 
Občine Lendava.

(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike stori-
tev javne službe obvezna.

(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dol-
žni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se oblikuje v 
skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb.

6. člen
(širše območje izvajanja javne službe)

Za širše območje izvajanja javne službe se lahko določi 
območje solastnikov deponije nenevarnih odpadkov, kar se po 
predhodno pridobljenem soglasju solastnikov deponije objavi 
v razpisu koncesije.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

7. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe, so:

1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne služ-
be, ali vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima 
obrtno dovoljenje,

2. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu 
v evidenco za odlaganje komunalnih odpadkov,

3. da razpolaga s sredstvi in opremo za izvajanje dejav-
nosti odlaganje komunalnih odpadkov,

4. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustrezni-
mi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje 
storitev javne službe,

5. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje,
6. da zagotovi vlaganje v deponijo po principu javnega 

zasebnega partnerstva.

V. POOBLASTILA KONCESIONARJU

8. člen
(pooblastilo)

(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje 
javne službe.

(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in 
za svoj račun.

VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

9. člen
(predpisi)

Koncesionar se zavezuje, da bo opravljal javno službo 
v skladu s predpisi za to področju in jo stalno dalje razvijal ter 
dopolnjeval v skladu s spremembami teh predpisov in prilagajal 
rastočim potrebam na celotnem območju občine.

10. člen
(zavarovanje)

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske 
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za:

– škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim 
opravljanjem javne službe, in

– škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist občine.

Obseg zavarovanja se določi s koncesijsko pogodbo.

11. člen
(računovodstvo)

Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opra-
vlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno 
računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske javne 
službe.

Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju dru-
gih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva 
za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, 
opravljene na območju občine. Točno vodenje registra je po-
trebno voditi tudi za ostale občine (občine solastnike deponije, 
ki podelijo koncesijo), od koder se dovažajo odpadki.

12. člen
(letno poročilo)

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati 
koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo 
leto. Vsebina letnega poročila se določi v koncesijski pogodbi.

VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

13. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje varstva okolja, ter podzakonskimi akti, sprejetimi 
na njegovi podlagi, in predpisi Občine Lendava.

Pred pričetkom opravljanja javne službe morajo biti izpol-
njeni naslednji pogoji:

– registracija koncesionarja,
– vpis koncesionarja v evidenco izvajalcev dejavnosti od-

laganja komunalnih odpadkov,
– dokazilo o tehničnih sredstvih za opravljanje dejav-

nosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov,
– zavarovanje morebitne škode v korist koncedenta,
– sklenjena koncesijska pogodba.

VIII. OBSEG MONOPOLA

14. člen
(obseg monopola)

Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu kon-
cesionarju.
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IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

15. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.

16. člen
(trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih 

strank lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena, podalj-
ša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno 
in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvaja-
njem koncesijske pogodbe.

X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

17. člen
(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne 
 službe:

– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov.

XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA

18. člen
(koncesijska dajatev)

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko da-
jatev za izvrševanje gospodarske javne službe.

(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v od-
stotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in pla-
čila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti po-
datke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev.

(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem inte-
resu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, 
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

(5) Koncesionar je dolžan plačati tudi rento krajevni sku-
pnosti zaradi izvajanje dejavnosti odlaganja komunalnih odpad-
kov na njenem območju.

(6) Koncesionar je dolžan prav tako plačati stroške varo-
vanja in nadzora deponije.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

19. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije (v nadaljevanju: nad-
zor), v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo Medob-
činski inšpektorat občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, Oddelek 
za okolje in prostor, gospodarske javne službe in režijski obrat 
občinske uprave Občine Lendava in Oddelek za finance in 
računovodstvo občinske uprave Občine Lendava, Občinski 
svet Občine Lendava ter Sosvet županov občin, ki so solastniki 
deponije, vsak z vidika svoje pristojnosti.

(2) Občina lahko za posamezna strokovna opravila in dru-
ga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno 
službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.

(3) Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora 
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter 

omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila v zvezi z izvajanjem koncesije.

(4) Nadzor je lahko napovedan in nenapovedan.
(5) Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napo-

vedjo najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, 
da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih 
oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

(6) Občina Lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi ne-
napovedan nadzor v smislu prejšnjega odstavka. Utemeljen 
razlog je podan takrat, ko obstajajo informacije o sumu kršitve 
predpisov v zvezi z izvrševanjem koncesionirane dejavnosti ali 
o sumu kršitev obveznosti iz koncesijske pogodbe.

(7) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec kon-
cesionarja.

(8) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojna inšpekcijska služba Medobčinski inšpektorat občin 
Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

20. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo ali javno podjetje,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge 

medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju po-
godbe se določijo v koncesijski pogodbi.

22. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred 
potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem 
obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

23. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede 
na določila koncesijske pogodbe:

– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to dolo-
čenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha iz-
vajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba,

(2) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alineo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odško-
dnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

(3) Odvzem koncesije se izvede za upravno odločbo.
(4) Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o 

spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev kon-
cesijske pogodbe in ki lahko vplivajo na izpolnitev obveznosti 
strank koncesijske pogodbe.



Stran 4724 / Št. 33 / 13. 4. 2007  Uradni list Republike Slovenije

(5) Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni 
spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture.

(6) V primeru opustitve notifikacije dolžnosti (dolžnost 
obveščanja) iz četrtega in petega odstavka tega člena, se 
opustitev navedene dolžnosti koncesionarja šteje kot utemeljen 
razlog za razdrtje pogodbe.

24. člen
(prevzem javne službe v režijo)

Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo ali javno 
podjetje. Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 
pogodbi.

25. člen
(pravice uporabnikov)

Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali 
način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko občina 
opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu 
s tem odlokom prevzame v režijo. Dotedanji koncesionar je do 
vzpostavitve pogojev samostojnega delovanja režijskega obra-
ta dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih 
delovnih priprav in delavcev, občina pa je dolžna dotedanjemu 
koncesionarju izplačati nadomestilo za ta namen, katerega 
višina in način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.

XIV. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

26. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javne-
ga razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

27. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v 
skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih 
služb, in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje 
javnih naročil.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en po-
nudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se 
koncesija podeli neposredno s pogodbo.

(4) Postopek razpisa vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan Občine Lendava. Strokovna komisija pregleda in 
oceni ustreznost prejetih ponudb.

28. člen
(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjeva-
ti koncesionar in so določeni v drugem odstavku 7. člena tega 
odloka, vključujoč obveznost predložitve programa odlaganja 
komunalnih odpadkov ter nadaljnja vlaganja v deponijo in ra-
zvoj deponije komunalnih odpadkov.

XV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

29. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno 
odločbo.

(2) Tajnik občine mora pred izbiro koncesionarja pridobiti 
mnenje Občinskega sveta Občine Lendava. Če Občinski svet 
Občine Lendava ne da mnenja v roku 30 dni o dneva, ko je 

bil zanj zaprošen, lahko tajnik občine izda odločbo brez tega 
mnenja.

(3) O pritožbi zoper odločbo tajnika občine odloča žu-
pan.

(4) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki 
so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

XVI. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE

30. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan 
Občine Lendava.

XVII. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

31. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe 
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje 
javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, do-
ločenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja.

32. člen
(višja sila – dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra-
vljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile.

(2) Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoli-
ščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj 
volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter 
druge elementarne nezgode, vojne in ukrepi oblasti, pri čemer 
pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemske-
ga značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na 
celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga 
predpisuje koncesijska pogodba.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kon-
cesionar pravico od koncedenta zahtevati vračilo stroškov, 
ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih 
okoliščinah.

(4) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja-
nju javne službe o takih pogojih.

(5) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

33. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.

34. člen
(začasen prevzem)

Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravna-
nja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne 
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s 
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v 
koncesijski pogodbi.
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XVIII. KONČNA DOLOČBA

35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 032-0124/2007
Lendava, dne 26. marca 2007

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA

1804. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega od-
stavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) 
župan Mestne občine Ljubljana izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča 

javnost, da se javno razgrneta:
1. osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu 

za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP, ki ga je izdelal Lju-
bljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod 
številko projekta 5705 v januarju 2007, in

2. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
Š4 Dravlje, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., 
Ljubljana, Vojkova 57, pod številko projekta 5433 v marcu 
2007.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 25. aprila 2007 do 

25. maja 2007.
Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen v prostorih Od-

delka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu 
Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v 
času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 16. maja 2007, ob 
18.00 uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Kosijeva ulica 1,  
Ljubljana.

Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen v prostorih Od-
delka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Če-
trtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana (v času 
uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 9. maja 2007, ob 
17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 
44, Ljubljana.

III.
S tem naznanilom Mestna občina Ljubljana o poteku 

javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike 
nepremičnin na območju, ki ga obravnava osnutek OLN pod 
točko 1, in sicer z naslednjimi parc. št.: 1722, 1723, 1724, 1725, 
1726, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733/1, 
1733/2, 1733/3, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1735, 1736, 1737, 

1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 
1748/3, 1748/4, 1749/1, vsa k.o. Vižmarje, in parc. št. 335/1 
k.o. Stanežiče. Poleg navedenih parcel vplivno območje OLN 
obsega še zemljišča z naslednjimi parc. št.: 336/3, 335/5, 
335/6, 335/7, 336/15, 336/18, 336/19, vsa k.o. Stanežiče, in 
1717/1, 1717/2, 1718, 1720, 1721/1, 1723, vsa k.o. Vižmarje.

IV.
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis 

v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za 
urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 
28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@
ljubljana.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OLN ŠP 
6/2 SKIP" ali "PUP Dravlje") do konca javne razgrnitve.

Če pripombe in predloge k osnutku akta pod točko 1 poda 
lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepre-
mičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.org/ur-
banizem), na oglasnih deskah Četrtne skupnosti Šentvid in 
Dravlje ter v časopisu Dnevnik.

Št. 3521-12/2004-22
Ljubljana, dne 2. aprila 2007

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LJUBNO

1805. Statut Občine Ljubno

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 
– odl. US) je Občinski svet Občine Ljubno na 5. redni seji dne 
29. 3. 2007 sprejel

S T A T U T
Občine Ljubno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Ljubno (v nadaljnjem besedilu: občina) je samou-

pravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij: Juvanje, Ljubno ob Savinji, Meliše, Okonina, 
Radmirje, Planina, Primož, Savina in Ter.

Sedež občine je na Ljubnem ob Savinji, Cesta v  
Rastke 12.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedo-
vati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom 

spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupin potreb lahko kra-

jani naselja ali več naselij ustanovijo krajevni ali vaški odbor.
Odločitev o oblikovanju krajevnega ali vaškega odbora 

sprejme občinski svet po predhodnem mnenju zbora krajanov 
tega dela občine.
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3. člen
Občina Ljubno v okviru ustave in zakona samostojno 

ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo 
prebivalce občine, in naloge iz državne pristojnosti, ki so po 
njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.

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

so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih ob-

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

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

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v 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 zveze, 
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 sku-
pnih interesov združujejo v združenja.

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

oblika, vsebina in uporaba so določene z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zu-

nanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Ljubno, v no-
tranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan; 
Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini 
pečata je grb občine.

Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan 
s svojim aktom.

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

7. člen
Posamezni izrazi v tem statutu, ki se nanašajo na osebe, 

kot na primer »župan«, »direktor«, »član sveta«, »član odbora 
ali komisije«, »občani« in drugi, ki so uporabljani samo v mo-
ški obliki, se v vseh primerih nanašajo na oba spola in veljajo 
enakopravno za moške in ženske.

II. NALOGE OBČINE

8. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, 
zlasti pa:

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

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

akte,
– sprejema programe razvoja občine.
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 vre-

dnost 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,
– 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 pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– 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 zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagota-
vlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih mo-
žnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim 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 pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

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

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

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

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

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

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja 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, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po-

vršine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

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

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

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

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

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

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.

9. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin 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.

10. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge 

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

11. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, 

ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter 

splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov 
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla-
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski 
funkcionarji.

12. 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 zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe (in organe ožjih 
delov občin).

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župa-
na z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in 
delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske upra-
ve oziroma notranje organizacijske enote.

Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa 
jo župan.

13. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.

14. 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 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra-
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
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 vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

15. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 

v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 11 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 potrje-
nih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najka-
sneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za 
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v  
10 dneh po drugem krogu volitev.
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16. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

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

odloči občinski svet z odlokom.

17. 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 ob-

čine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem podro-

čju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

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

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne 
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug ob-
činski 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 nadzornega 
odbora,

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

– imenuje in razrešuje člane svetov zavodov, ki so v pri-
stojnosti občine,

– 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 nje-
govo funkcijo, ali če je razrešen,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno 
drugače,

– odloča o najemu dolgoročnega posojila in dajanju po-
roštva,

– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino 

sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij 
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju 
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne 
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

– 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, ustanovlje-
nih 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 njegove-
ga delovanja v vojni,

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

– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov 
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za 
določitev obratovalnega časa,

– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste de-
lovnih mest za določen čas v kabinetu župana,

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

18. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo 

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

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

19. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njego-

ve seje, nima pa pravice glasovanja.
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, podžupan ozi-
roma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila 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 zahteva 
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v 
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic 
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno 
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo 
gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. 
Predlagani 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 dolžni 
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

20. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga 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 sve-
ta 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 za-
četku seje.
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Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka 
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani 
sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, 
podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzorne-
ga odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje 
občinskega sveta se obvestijo javna občila.

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

22. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-

na njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. 
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali 
če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre-
tjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska 
uprava.

Župan o izvrševanju odločitev občinskega sveta poroča 
občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

23. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta 

se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisne-
ga obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko ob-
činski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za 
prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po 
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

24. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odbo-

rov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
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.

25. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih 

teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in pred-
stavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, 
javnih skladov in javnih podjetij,

– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma pre-

dloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 

s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr-

šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

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

– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-
onarjev.

26. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

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

premičninami,
– statutarno pravna komisija.
Odbori štejejo 3 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov. De-

lovno področje in število članov posameznega delovnega telesa 
občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

27. 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 občin-
skega 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.

28. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 

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

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

29. 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

30. člen
Župana volijo 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 predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odlo-
či, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno 
obvestiti občinski svet.

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

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,
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– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro-
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali 
predpis občine ne določa drugače,

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

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o 
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delov-
nega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti 
direktorja občinske uprave za te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje 
organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih 
enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z 
drugimi župani občin ustanoviteljic,

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

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

nesenih zadevah iz državne pristojnosti.

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

meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če-
mer 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 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 na-
vesti razloge za zadržanje.

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

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

33. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

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 občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

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

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

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

35. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podž-

upana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in 
razrešuje župan.

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

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
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. O tem pisno obvesti občinski 
svet.

36. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne 

moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občin-
skega 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.

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

tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe obči-
ne.

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

38. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z 

zakonom.
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.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri 
je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku 
razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije.

Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred 
potekom mandatne dobe, razpiše občinska 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 za-
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

39. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4731 

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,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-
skih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za-
konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih 
skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skla-
dov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

40. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora 

imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računo-
vodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzor-
nega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinske-
ga sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine 
(krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine, delavci 
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so upo-
rabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, 
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana 
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predča-
sno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev 
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

41. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skli-

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

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika 
nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine na Ljub-
nem ob Savinji, Cesta v Rastke 12. Nadzorni odbor za seje 
uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.

42. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki 

vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki 
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 
 nadzor:

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov ob-

čine (krajevnih skupnosti),
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro-

računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
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 program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem 
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja 
koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim 
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi 
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi ose-
bami.

Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 
oceni, da so pomembne za njegovo delo.

43. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) 
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter 
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih 
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana 
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumen-
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila.

44. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzo-

ra in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka 
če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec 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,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, pro-
kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

45. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega od-

bora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in 
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-
ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo 
o nadzoru.

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh 
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb 
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla-
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni 
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak 
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda 
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzor-
ni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nad-
zorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopol-
nitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila 
o nadzoru dopolniti.
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Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzor-
nega odbora.

46. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila 

o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzoro-
vana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predlo-
ga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o 
ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po od-
ločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor 
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu 
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in 
pristojnemu ministrstvu.

47. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v 

skladu z zakonom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno de-

jansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili 
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzoro-
vane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana ose-
ba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi 
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter 
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem po-
slovanju.

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinko-
vito in /ali neuspešno.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nad-
zorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stro-
ških.

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških 
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti 
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitej-
šo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili 
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nad-
zorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za 
izboljšanje.

48. 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.

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.

49. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-

ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s po-
membnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nana-
šajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, 
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa 
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, 
katerih ustanoviteljica je občina), ter z za poslovanje občine 

pomembnimi odločitvami, in sicer z ustanovitvijo javnega pod-
jetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih prora-
čunskih sredstev, zadolževanjem občine, načrtovanjem oziro-
ma izvajanjem investicij, pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo 
stvarnega premoženja, naložbo denarnih sredstev, nakupom 
in prodajo vrednostnih papirjev in deležev ter odpisi terjatev, 
do vrednosti določenimi v vsakoletnem Odloku o proračunu 
Občine Ljubno.

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora 
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslova-
nje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

50. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre-

dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj 
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po-
membnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati 
rešitve za izboljšanje poslovanja.

51. 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 predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no 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 posame-
znega 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 javno-
sti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

52. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki 

pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi za-
pisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, za arhiviranje 
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih 
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela 
nadzornega odbora.

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni 
uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji strokovnjaki, 
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne 
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga 
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni 
odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali 
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko 
se opira na poročilo notranje revizijske službe.

53. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

54. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 

plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta. 
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi 
v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za 
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delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za 
sodne izvedence.

55. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. Občinska uprava

56. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske upra-

ve določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi žu-

pan na predlog direktorja občinske uprave.

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

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z 
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprej-
mejo občinski sveti občin.

58. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame-

znikov 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 upra-
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, če zakon ne določa drugače.

59. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave 

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.

60. 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 upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

61. 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.

62. 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 dr-
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča 
državni organ, določen z zakonom.

63. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposle-

nega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v pri-

meru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, 
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča 
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

64. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred so-

dišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske 
organe in ožje dele občine.

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

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v kate-
rem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma po-
oblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

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

7. Drugi organi občine

65. 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.

66. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki iz-

vajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

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

IV. OŽJI DELI OBČINE

67. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov 

na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine 
lahko ustanovljene krajevne, vaške in četrtne skupnosti.

Krajevne, vaške in četrtne skupnosti so del občine v te-
ritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-fi-
nančnem in pravnem smislu.

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

Krajevne, vaške in četrtne skupnosti ustanovi, ukine, do-
loči ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po 
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupno-
sti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče 
župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV  
PRI ODLOČANJU V OBČINI

68. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

69. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,
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– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in po-
vezovanje 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,
– imenujejo in razrešujejo člane krajevnih, vaških in če-

trtnih odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost 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.

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

več krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti, za posamezno 
naselje ali zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na po-
budo občinskega sveta ali sveta krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zah-
tevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v 
krajevni, vaški ali četrtni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 
odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

71. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katero 

se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog 
dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen 
način.

72. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž-

upan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred-
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predlo-
ge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor 
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
volivcev je glasovalo za njegove odločitve, ter vodi zapisnik o 
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine 

seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

73. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 

vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav-
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega 
sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

74. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 

občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

75. 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 določbe 
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni 
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem 
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega man-
data.

76. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu-

ma 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 referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna-
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla-
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 
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 preizkusi 
upravno sodišče.
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77. 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 zadostno 
število volivcev.

78. 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 ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin-
štirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto 
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo, oziroma 
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referen-
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendu-
mu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa 
in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

79. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

80. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne-
ga 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 posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki 
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

81. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra-

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 

njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave-

zuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih 

in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe-
rendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

83. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve 
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih 
organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek 
s pobudo volivcem za razpis referenduma 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 or-
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

84. 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

85. 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 zaseb-

nega prava.

86. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne 

službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

87. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta-
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 
službe.

88. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagota-

vlja:
– 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 povr-

šin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.
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89. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi 

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje go-
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

90. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, 
določenih z zakonom.

91. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

92. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih 

osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali 
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

93. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

94. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične 

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je 

pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprej-
me letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega 
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni 
program prodaje izvršuje župan.

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti 
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon 
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega 
premoženja.

Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno 
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje 
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, 
ki pomenijo obveznost občine.

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

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena 

do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinancira-
nja iz državnega proračuna.

96. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obči-

ne so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po 
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se 
sprejema.

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu 
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebo-
vati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-

šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

97. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov proračuna občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvoj-
nih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki 
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

98. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, od-
lokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finanč-
nega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvr-
ševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in 
posamezne javne uslužbence občinske uprave.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna 
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, 
določene z zakonom.

99. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu ob-

čine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi prora-
čuna.

Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota-
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določijo obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvaja-
njem ne more uravnovesiti proračuna občine.

100. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu 
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na žu-
panov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri 
mesece.

101. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

102. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o pro-
računu občine.

Če se med letom spremeni delovno področje proračun-
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.
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Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občin-
skemu svetu v mesecu septembru.

103. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan 
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

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

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zako-
nom.

105. 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.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-
nih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog 
župana občinski svet.

106. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

107. člen
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notra-

njega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki 
izpolnjuje pogoje strokovnosti, oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

108. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

109. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, 

odloki in pravilniki.
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 dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredijo organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

112. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in 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
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

114. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, 
če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

115. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina 

o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.

116. 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 za-
devah 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 IN PRAVIC POSAMEZNIKOV  
IN ORGANIZACIJ

117. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se pose-
ga v ustavni položaj in v pravice občine.

118. 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 pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

119. 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.

Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da 
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem 
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.

120. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.
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121. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se ti-
čejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje 
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

122. 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.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra-
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo 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.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

123. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo pred-

pisi, ki so jih sprejeli organi Občine Ljubno, če niso v nasprotju 
z zakonom.

124. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 

Občine Ljubno z dne 26. 3. 1999.

125. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-05/2007
Ljubno ob Savinji, dne 29. marca 2007

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l.r.

LJUTOMER

1806. Program priprave za spremembo in dopolnitev 
zazidalnega načrta Osnovne šole Stročja vas 
(skrajšani postopek)

Na podlagi 12., 27. in 34. člena Zakona o urejanju pro-
stora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek, 58/3 
– ZZK-1) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, 
št. 62/99, 20/01 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) 
je župan Občine Ljutomer dne 29. 3. 2007 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta 

Osnovne šole Stročja vas  
(skrajšani postopek)

I. Predmet programa priprave

Predmet tega programa priprave so spremembe in do-
polnitve Odloka o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja 

vas, ki je bil sprejet v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/02; v 
nadaljevanju ZN).

S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi,
– programska izhodišča spremembe in dopolnitve uredi-

tvenega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, 

ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe 
in dopolnitve ureditvenega načrta,

– roki za pripravo spremembe in dopolnitve ureditvenega 
načrta in

– obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe in dopol-
nitve ureditvenega načrta.

II. Ocena stanja, razlogi in podlaga za pripravo spre-
memb in dopolnitev ureditvenega načrta

V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Lju-
tomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lju-
tomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87, 
Uradni list RS, št. 24/92, 44/99, Uradno glasilo Občine Ljutomer 
št. 2/2004, 7/2004, 6/2006 – popravek) je območje opredeljeno 
kot poselitveno območje.

Območje spremembe in dopolnitve leži znotraj območja 
ZN, ki zajema parc. št. 284/1, 284/2, 284/4 in 284/5, vse k.o. 
Stročja vas.

III. Predmet in programska izhodišča prostorskega 
akta

Predmet spremembe in dopolnitve se nanaša na spre-
membe gabaritov novogradnje osnovne šole in telovadnice z 
vključitvijo rušenja obstoječega vrtca ter novogradnje na mestu 
sedanjega in ureditev zunanje infrastrukture.

Veljavni ZN iz leta 2002 je predvideval le novogradnjo 
šolske dejavnosti z zunanjo ureditvijo infrastrukture.

Občina Ljutomer si je na predlog Ministrstva za šolstvo 
in šport, katero je investicijo uvrstilo v financiranje v obdo-
bju 2007–2008, pridobila tri idejne zasnove različnih avtorjev. 
Zaključki rešitev so temeljili predvsem na dejstvu, da je no-
vogradnja osnovne šole tako tesno povezana s preureditvijo 
obstoječega vrtca, ki je v montažni izvedbi in hkrati dotrajan, da 
se le-ta vključi v investicijo novogradnje osnovne šole.

Ker predlagana novogradnja objektov ne presega z odlokom 
dopustnih okvirjev in primarne namembnosti območja, se pristopi 
k sprejemanju izvedbenega akta po skrajšanem postopku.

Prostorska ureditev mora na novo podati urbanistične in 
arhitektonske pogoje za izgradnjo objektov ter ureditev komu-
nalne infrastrukture in zunanje ureditve.

IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
bodo sodelovali pri pripravi

Naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je 
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Načrtovalca spremembe in dopolnitve zazidalnega načr-
ta izbere Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje 

predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga spre-
membe in dopolnitve zazidalnega načrta in mnenja k dopolnje-
nemu predlogu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.

V postopek priprave spremembe zazidalnega načrta bodo 
vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, Cankarjeva 75, Murska Sobota

– JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor
– Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 

6, Murska Sobota
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– Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica 
Rade Pušenjaka 9, Ljutomer

– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer
– KS Stročja vas, Stročja vas 24, Ljutomer
– drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave 

planskega akta izkazalo, da so tangirani (določeni).
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 34. členom 

ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje v roku 15 dni po 
prejemu gradiva za pridobivanje smernic in programa priprave 
ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem 
ugotoviti upoštevanje danih smernic in dopolnitev zazidalnega 
načrta, sicer se šteje da se z njimi strinjajo.

V primeru, da se v fazi priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in 
mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredelje-
ni s tem programom, se le-te pridobi v nadaljnjem postopku.

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag

V postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta je potrebno upoštevati veljavno prostorsko in drugo 
dokumentacijo, obstoječi zazidalni načrt ter zanj izdelane stro-
kovne podlage, analize in študije:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lju-
tomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine 
Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87, 
27/87, Uradni list RS, št. 24/92, 44/99, Uradno glasilo Občine 
Ljutomer št. 2/2004, 7/2004, 6/2006 – popravek)

– Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas 
(Uradni list RS, št. 78/2002)

– Idejni projekt Osnovna šola z vrtcem Stročja vas, ki 
ga je izdelal Domus Projekt d.o.o., Prešernova ulica 7, 9240 
Ljutomer.

VI. Način pridobitve strokovnih podlag

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
zemljišče skladno z določbami 158. člena ZUreP-1 izdela načr-
tovalec oziroma po drugem izvajalcu zagotovi naročnik.

VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev

Roki za izdelavo posameznih faz so:
– občina obvesti v skladu z določili Zakona o varstvu 

okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 20/06) MOP o nameri iz-
delave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in  kolikor 
bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, bo naročnik to 
zagotovil;

– župan Občine Ljutomer sprejme program priprave, ki 
se objavi v Uradnem listu RS oziroma Uradnem glasilu Občine 
Ljutome;r

– načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (si-
tuativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom) v 10 
dneh po sprejemu programa priprave;

– načrtovalec zazidalnega načrta pošlje program priprave 
in gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje pristojnim 
nosilcem urejanja prostora v zvezi s pripravo sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta;

– načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ure-
ditvenega načrta v 20 dneh po pridobitvi smernic za načrtova-
nje od nosilcev urejanja;

– župan Občine Ljutomer sprejme obvestilo o 15-dnevni 
javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta. Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v sredstvih javnega 
obveščanja oziroma na krajevno običajen način najmanj 8 dni 
pred začetkom javne razgrnitve;

– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta se izvede v času javne razgr-
nitve;

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani 
lahko podajo pisne in ustne pripombe ter predloge v času tra-
janja javne razgrnitve na sedežu Občine Ljutomer;

– načrtovalec v 10 dneh po končani javni razgrnitvi pri-
pravi predlog stališč do pripomb in predlogov glede njihovega 
upoštevanja ter jih posreduje naročniku v pregled in potrditev;

– načrtovalec dopolni spremembe in dopolnitve zazidal-
nega načrta v skladu s stališči do pripomb in predlogov podanih 
v času javne razgrnitve in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, 
da v 15 dneh podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu;

– po pridobitvi mnenj posreduje župan usklajen in dopol-
njen predlog zazidalnega načrta občinskemu svetu v obravna-
vo in sprejem;

– po sprejetju se Odlok o spremembah in dopolnitvah za-
zidalnega načrta za osnovno šolo Stročja vas objavi v Uradnem 
listu RS oziroma Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo ter sprejem 
zazidalnega načrta zagotovi naročnik.

IX. Obveznosti izdelovalca

Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo 
v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s progra-
mom priprave ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih 
področij.

Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine 
potrebne za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta, 
vključno z odlokom in kartografskim delom v analogni in digi-
talni obliki.

X. Veljavnost programa priprave

Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma Uradnem glasilu Občine Ljutomer in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-OS/2007-2141
Ljutomer, dne 29. marca 2007

Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

LOG - DRAGOMER

1807. Statut Občine Log - Dragomer

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odl. 
US) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji 
dne 4. 4. 2007 sprejel

S T A T U T
Občine Log - Dragomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Občina Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: obči-

na) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom 
na območju naslednjih naselij: Dragomer, Log pri Brezovici in 
Lukovica pri Brezovici.
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(2) Sedež občine je v Dragomerju, Na Grivi 5.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja 

in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona o lokalni sa-
moupravi, ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi 
zakona.

(2) Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

3. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani).
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 

občine, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, 
enake in splošne volilne pravice.

(3) Občani sodelujejo pri odločanju o lokalnih javnih zade-
vah tudi na zborih občanov, z referendumom in preko ljudske 
iniciative.

(4) 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.

4. člen
(1) Občina lahko pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje 

s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi 
in državo.

(2) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih sku-
pnosti.

(3) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih pro-
stovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja 
zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter or-
gane skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, 
javna podjetja.

(4) Občina se lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja 
lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja 
interesov povezuje z drugimi občinami v združenja.

(5) Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lo-
kalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku, pred-
pisanem v zakonu.

5. člen
(1) Simbola občine sta grb in zastava, katerih oblika, vse-

bina in uporaba se določijo z odlokom, ki ga sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino vseh članov.

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zuna-
njem krogu na zgornji polovici napis ˝OBČINA LOG - DRAGO-
MER˝, na spodnji polovici kroga pa ˝DRAGOMER˝. V sredini 
žiga je grb občine ter napis organa občine – ˝Občinski svet˝, 
˝Župan˝, ˝Nadzorni odbor˝, ˝Občinska uprava˝ ali ˝Volilna 
komisija˝.

(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan 
s sklepom.

(4) Občina ima praznik, ki se določi z odlokom, katerega 
sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.

6. člen
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim 

občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagra-
de, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena (izvirne naloge), določene z zakonom ali s tem statutom, 
zlasti pa:

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

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

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
– sprejema programe razvoja občine.
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 vre-

dnost 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 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 pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– 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,

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

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 zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod (javna osnovna 

šola in javni vrtec) in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za 
njegovo delovanje,

– zagotavlja javno zdravstveno službo v skladu z zako-
nom,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih mo-
žnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim 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 pre-
bivalcev.
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7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok, družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– zagotavlja javne službe za osebno pomoč ter za pomoč 

na domu,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

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

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

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov in 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,
– omogoča dostopnost programov za mlade in podpira 

izvedbo teh programov z nudenjem ustreznih finančnih in pro-
storskih pogojev.

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 pristoj-
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja 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, ulice, javne poti ter gozdne ceste,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– objekte za kulturno dejavnost,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po-

vršine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

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

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

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

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– 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.

13. Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:

– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-
pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin 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,
– mrliško ogledno službo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 

naloge za svoje potrebe.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opra-

vljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z za-
konom.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni organ, ki 

v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov 
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in 
tem statutom.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
(1) 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 zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz občin-
ske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog 
župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo 
in delovno področje.

(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan.

12. člen
(1) 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.

(2) Organi občine iz prejšnjega odstavka sprejemajo od-
ločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov organa 
občine, če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno.

13. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavni-
kov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih or-
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ganov ter vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov.

(3) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Re-
publike Slovenije ali uradnem glasilu občine.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

(5) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

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

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 13 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Man-

dat članov 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.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, 
na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občin-
skega sveta.

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan naj-
kasneje 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
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

(2) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 
odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik ob-

činskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema 
mnenja o vsebini predlogov zakonov in drugih predpisov, ki se 
tičejo koristi občine.

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja obči-

ne ter program opremljanja stavbnih zemljišč,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun proraču-

na na predlog župana,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem podro-

čju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

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

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

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

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

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

– 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, podžupan pa je razrešen,

– odloča o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi občinskega 
premoženja, kolikor s tem statutom ali odlokom ni določeno 
drugače,

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

činskim funkcionarjem, višino sejnine članov občinskega sveta 
in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov 
in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direk-
torjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih 
organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna 
področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev 
ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,

– 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, ustanovlje-
nih 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,

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

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove-
ga delovanja v vojni,

– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov 
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za 
določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov,

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

17. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funk-

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

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

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

župan. Župan nima pravice glasovanja.
(2) Za vodenje seje občinskega sveta lahko župan po-

oblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če 
nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali za vodenje seje poo-
blaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta že sklicane 
seje ne more voditi, jo vodi najstarejši navzoči član občinskega 
sveta.

(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami 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.

(4) 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 
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potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upra-
vi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje 
predlagane točke, predlagani dnevi red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami.

(5) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinske-
ga sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so 
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.

20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta ter odbori in komisije ob-

činskega sveta lahko predlagajo 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.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega od-
stavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolo-
čeno v poslovniku občinskega sveta.

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

(6) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo žu-
panu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora in direktorju občinske uprave. O sklicu seje 
občinskega sveta se obvesti javna občila.

(7) Predsednik nadzornega odbora, predsedniki komisij in 
odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se 
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpraša-
nja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja 
iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
(1) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 

organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov.

(2) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in ob-
činska uprava.

(3) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odlo-
čitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu na rednih 
sejah, pisno pa tudi ob zaključku proračunskega leta.

22. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega 

sveta ureja zakon.
(2) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko 

občinski svet na podlagi poročila Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve ugotovi, da 
so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.

(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji 
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
(1) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in 

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 

občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

(3) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje.

24. člen
(1) Občinski svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 

in administrativne zadeve ima pet članov, ki jih občinski svet 
imenuje izmed svojih članov.

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele-
sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,

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

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr-
šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

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

– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-
onarjev.

25. člen
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti,
– Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe,
– Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne-

premičninami,
– Statutarno-pravna komisija.
(2) Odbori štejejo praviloma pet članov. Delovno področje 

in število članov posameznega delovnega telesa se določi s 
poslovnikom občinskega sveta.

26. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 

svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar ne 
več kot polovico. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve na pobudo svetniških skupin.

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član 
občinskega sveta kot predsednik.

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni 

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

27. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja, v skladu s tem statutom in poslovnikom 
občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinske-
ga sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
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 tem statutu 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 občinske-
ga sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve do prve naslednje seje 
občinskega sveta.
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3. Župan

29. člen
(1) Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebi-

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

(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 

na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi 
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o 
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno 
obvestiti občinski svet.

30. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

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

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro-
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če z odlokom 
ni določeno drugače,

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

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določi-
tev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, na 
predlog direktorja občinske uprave določi sistemizacijo delov-
nih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih usluž-
bencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih 
v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave 
oziroma podžupana za te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 

skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča o zadevah, prene-

senih na občino iz državne pristojnosti.

31. člen
(1) Župan 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.

(2) 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.

(3) 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 na-
vesti razloge za zadržanje.

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

(5) 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 področju 

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 občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih 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 obsegu 

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

34. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 

podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta ime-
nuje in razrešuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-
vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti.

(3) 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.

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki 
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovanja na občin-
skem svetu.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funk-
cije podžupana odloči občinski svet.

35. člen
(1) 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 naj-
starejši član občinskega sveta.

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

36. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, 

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno 

z zakonom.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na 

podlagi pisne izjave oziroma predloga Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na 
kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po na-
stanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
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(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predse-
dniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat 
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše 
občinska volilna komisija nadomestne volitve.

(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta.

(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predča-
sno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov man-
dat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
uprave, ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega 
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi 
in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

39. člen
(1) Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega 

odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo 
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s 
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate 
za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu 
svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve.

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, 
direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani po-
slovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih 
sredstev.

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem raz-
rešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za 
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora po imenovanju skliče 

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

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika nadzornega odbora.

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

(4) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine. Nad-
zorni odbor za seje uporablja prostore občine.

41. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program 

dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega 
načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži 
županu.

(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 
nadzor:

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov ob-

čine in
– finančnih načrtov ter zaključnih računov uporabnikov 

proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 

je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od-
bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o 
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca 
januarja koledarskega leta za preteklo leto.

(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občin-
skim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, 
organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi 
osebami.

(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 
oceni, da so pomembne za njegovo delo.

42. člen
(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporab-

nikov proračunskih sredstev na podlagi preverjanj poslovnih 
poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino 
in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pri-
dobljene dokumentacije.

(3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru 
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru oziroma članu predložiti vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgo-
voriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

43. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nad-

zora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega od-
stavka, če je član nadzornega odbora:

– z odgovorno osebo, zakonitim zastopnikom, prokuristom 
ali pooblaščencem nadzorovane osebe v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, ali 
če je z njo v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali 
je živel v izvenzakonski skupnosti,

– skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne 
osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca 
nadzorovane osebe,

– udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet 
nadzora,

– z nadzorovano osebo v poslovnem odnosu ali je bil pri 
njej zaposlen, pa od prenehanja zaposlitve ni preteklo več kot 
dve leti.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

44. člen
(1) Nadzor se začne z izdajo sklepa o izvedbi nadzora. 

Sklep mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in 
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kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali orga-
nizacija z odgovornimi osebami) ter določitev člana nadzornega 
odbora, ki bo nadzor izvedel (v nadaljnjem besedilu: nadzor-
nik). Sklep o izvedbi nadzora se vroči nadzorovani osebi

(2) Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga 
posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila 
o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o 
nadzoru.

(3) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb 
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla-
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku osem 
dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

(4) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo 
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

(5) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek 
poročila o nadzoru dopolniti.

(6) Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nad-
zornega odbora.

45. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog po-

ročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. 
Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema pre-
dloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora 
o ugovoru odločiti v 15 dneh od prejema ugovora.

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po 
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni od-
bor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občin-
skemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču 
in pristojnemu ministrstvu.

46. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine 

v skladu z zakonom.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 

dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenja, priporočila oziroma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so 
bili kršeni in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno 
glede na uporabljena sodila v nadzoru.

(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in ali je bilo smotrno.

(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi 
akti, ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.

(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno poslovanje.

(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pra-
vilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S 
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže 
le poti za izboljšanje.

47. člen
(1) 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 15 dneh od 

dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko 
sodišče.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

48. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan 
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s 
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se 
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun 
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki 
določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega 
prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi akti) ter z odlo-
čitvami, pomembnimi za poslovanje občine, in sicer z:

– zadolževanjem občine nad 100.000 EUR,
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 50.000 

EUR,
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premo-

ženja nad 50.000 EUR,
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vredno-

stnih papirjev in deležev nad 50.000 EUR,
– odpisi terjatev nad 500 EUR,
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in dru-

gega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega 

odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o po-
membnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki 
se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine 
ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je 
ustanovila občina.

49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre-

dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj 
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po-
membnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati 
rešitve za izboljšanje poslovanja.

50. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih čla-

nov 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 predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih 
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in 
posameznega 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.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

51. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, 

ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 
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zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje 
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih 
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela 
nadzornega odbora.

(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru 
javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokov-
njaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne stro-
kovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, 
ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. 
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na 
mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, 
ne pa ko se opira na poročilo notranje revizijske službe.

52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravi-

co do plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o 
plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles ob-
činskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih 
stroškov, ki ga sprejme občinski svet. Izvedencu in drugim 
strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu 
ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca 
se plačilo določi na podlagi Pravilnika o sodnih izvedencih 
in sodnih cenilcih.

54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. Občinska uprava

55. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na pre-

dlog direktorja občinske uprave določi župan.

56. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se 

z drugo občino ali z več drugimi občinami ustanovi skupna 
občinska uprava.

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se do-
loči z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov 
sprejmejo občinski sveti občin.

57. člen
(1) Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo o 

pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o 
njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem po-
stopku.

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

(3) 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.

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

58. člen
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske upra-

ve podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, 
ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih 
oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za od-
ločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj 
v postopku ali za vodenje celotnega postopka.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če zakon ne določa 
drugače.

59. 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 upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

60. 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.

61. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristoj-

nosti občinske uprave odloča župan. Zoper posamičen akt 
župana je dopusten upravni spor v kolikor je bil z njim postopek 
odločanja končan.

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

62. člen
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča di-

rektor občinske uprave, ki o zadevi tudi odloči, če je zaposleni 
pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odlo-
ča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

63. člen
(1) Občina lahko sama ali skupaj s še eno ali več občina-

mi ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa 

tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v 

katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma 
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

7. Drugi organi občine

64. 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.

65. člen
(1) 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.

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

IV. OŽJI DELI OBČINE

66. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb ob-

čanov na območju posameznih naselij lahko občinski svet z 
ustrezno spremembo in dopolnitvijo tega statuta ustanovi kot 
ožje dele občine krajevne ali vaške skupnosti.

(2) Če ožji deli občine niso ustanovljeni, lahko občinski 
svet kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi krajevne 
ali vaške odbore.
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(3) Krajevne ali vaške skupnosti so del občine v teritori-
alnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finanč-
nem in pravnem smislu.

(4) Pobudo za ustanovitev krajevne ali vaške skupnosti 
oziroma odbora, ukinitev ali spremembo območja lahko da zbor 
občanov ožjega dela občine ali pet odstotkov volivcev s tega 
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom 
za ljudsko iniciativo.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI 
ODLOČANJU V OBČINI

67. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

68. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in po-
vezovanje 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,
– imenujejo in razrešujejo člane krajevnih ali vaških od-

borov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) 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.

69. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan najmanj enkrat letno na la-

stno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta oziroma 
odbora ožjega dela občine.

(3) Župan mora sklicati zbor občanov na zahtevo najmanj 
pet odstotkov volivcev iz kraja, kjer je podana zahteva za sklic 
zbora.

(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebo-
vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 

Župan skliče zbor občanov najkasneje v 30 dneh po prejemu 
pravilno vložene zahteve.

70. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-

terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obi-
čajen način.

71. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 

podžupan ali druga pooblaščena oseba. Župan lahko zboru 
občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor 
vodi. To je dolžan storiti vedno v primeru, če je zbor sklican na 
pobudo volivcev ali vodstva ožjega dela občine.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

(3) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direk-
tor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o 
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občin-
ske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

72. člen
(1) 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.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine.

73. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 

član občinskega sveta najkasneje v 15 dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

(2) Najkasneje v 15 dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

(3) 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.

74. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine 
ali njegove posamezne določbe.

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne do-
ločbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z 
objavo izida referenduma.

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil 
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove po-
samezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o 
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega 
mandata.
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75. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis re-

ferenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih 
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis re-
ferenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, 
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe-
renduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali 
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi 
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci 
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in 
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo 
predloži županu.

(4) 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.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

76. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s 

podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.
(2) O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s 

katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z 
osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca 
morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo-
žena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev.

77. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v 15 dneh po spre-

jemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za 
razpis referenduma oziroma v 15 dneh od vložitve zahteve 
volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom 
prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustav-
nosodno presojo take zahteve.

(2) Referendum se izvede ne prej kot 30. in ne pozneje 
kot 45. dan od dne razpisa, v nedeljo ali na drug dela prost 
dan.

(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
referendumsko območje, 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 referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” 
oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

(5) 15 dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

78. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

79. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih 
izvedbe referenduma veljajo določbe zakonov, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje 
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na 
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov 
občine.

3. Svetovalni referendum

80. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 

za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 

zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

81. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-

du z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

82. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahte-

va izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve 
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih 
organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek 
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu 
občine.

(3) 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.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

83. 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

84. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih 

sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z 
zakonom.

(2) 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 zaseb-

nega prava.
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85. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

86. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta-
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 
službe.

87. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov 

komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, 

če tako določa zakon.

88. 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.

89. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, 
določenih z zakonom.

90. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

91. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih prav-

nih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh 
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo sku-
pni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo 
njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odlo-
čitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega 
organa.

92.  člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

93. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar.

(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja obči-
ne je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana 
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvar-
nega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti 
letni program prodaje izvršuje župan.

(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin 
v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo držav-
nega premoženja.

(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predho-
dno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-
ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

94. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upraviče-

na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

95. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet 
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, 
ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vse-
bovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

96. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov proračuna občine.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ra-
zvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, 
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

97.  člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnimi akti občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za iz-
vrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana 
in posamezne javne uslužbence občinske uprave.

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju pro-
računa v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in 
informacije, določene z zakonom.

98. člen
(1) Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu 

občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi pro-
računa.

(2) Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za za-
gotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, 
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začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagota-
vljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna 
pooblastila za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določijo obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izva-
janjem ne more uravnovesiti proračun občine.

99. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skla-
du z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri mesece.

100.  člen
(1) Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za 
namene in v višini, določeni s proračunom.

(2) S sredstvi proračuna je potrebno zagotoviti enakome-
ren razvoj občine.

101.  člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-

zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.

(2) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo, oziroma če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati ob-
činskemu svetu v mesecu juliju.

102.  člen
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, 

pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga 
predloži občinskemu svetu v sprejem.

(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti žu-
pan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

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

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zako-
nom.

104.  člen
(1) 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.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

105.  člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

106.  člen
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-

tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 

ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

107.  člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izva-

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

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

108.  člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-

storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

109.  člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 

občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

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

110.  člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredijo organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

111.  člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

112.  člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo-

šen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

113.  člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

114.  člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela 

organov občinske oprave pri izvrševanju določb statuta ali 
odloka.

115.  člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 15. dan 
po objavi, če ni v njih drugače določeno.

2. Posamični akti občine

116.  člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti odloča občina o upravnih zadevah 

iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

117.  člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji 
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župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače do-
ločeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV  
IN ORGANIZACIJ

118.  člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se pose-
ga v ustavni položaj in v pravice občine.

119.  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 pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

120.  člen
(1) 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.

(2) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, 
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v kate-
rem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.

121.  člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka 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.

122.  člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se ti-
čejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje 
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

123.  člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje za-

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne 
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci 
občinske uprave.

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad 
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelo-
vanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom 
občin.

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno-
stjo in strokovnostjo njihovega dela.

(4) 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.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

124. člen
Do sprejema odloka iz prvega odstavka 5. člena tega 

statuta uporablja občina žig iz drugega odstavka 5. člena tega 
statuta brez grba v sredini.

125.  člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo pred-

pisi, ki so jih sprejeli organi Občine Vrhnika, če niso v nasprotju 
z zakonom ali tem statutom.

126.  člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statutarni sklep 

Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 121/06).

127.  člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 67/2007
Log pri Brezovici, dne 4. aprila 2007

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

MEŽICA

1808. Statut Občine Mežica

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 26/06) je Občinski svet 
Občine Mežica na 5. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

S T A T U T
Občine Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Občina Mežica (v nadaljevanju: občina) je samou-

pravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij:

– Breg,
– Lom,
– Mežica,
– Onkraj Meže,
– Plat in
– Podkraj pri Mežici.
(2) Sedež občine je na Trgu svobode 1, 2392 Mežica.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 

opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebi-
valce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem 
predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.
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3. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 

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

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

(4) 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.

4. člen
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s 

sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi 
in državo.

(2) Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lo-
kalne samoupravne skupnosti na način in po postopku, pred-
pisanem v zakonu.

(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih sku-
pnosti.

(4) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih pro-
stovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje 
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za 
opravljanje skupnih zadev.

5. člen
(1) Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 

vsebina in uporaba se določi z odlokom.
(2) Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v 

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA MEŽICA, 
v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; 
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V 
sredini žiga je grb občine.

(3) Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi žu-
pan s sklepom.

(4) 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

6. člen
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 

pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statu-
tom, zlasti pa:

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

– sprejema statut in druge predpise 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 vre-

dnost 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,
– 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 oz. gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

– 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,

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

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 komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagota-
vlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih mo-
žnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim 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 pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

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

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

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

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

turno 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 pristoj-
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

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

vršine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

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

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

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

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– 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 ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin 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,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

8. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 

naloge za svoje potrebe.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opra-

vljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z za-
konom.

(3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva 
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki 
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih 
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih 
osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premože-
nja v občini.

(4) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lah-
ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne 
podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi 
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, 
za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivali-
šče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pri-
dobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave, 
je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski 

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi 
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in 
tem statutom.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

10. člen
(1) 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 zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občin-
ske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organi-
zacijske enote in organi občinske uprave.  Organe občinske 
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi 
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.

12. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) 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 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

13. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 14 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Man-

dat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
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prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na 
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni 
z zakonom drugače določeno.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan naj-
kasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je 
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje 
v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v nave-
denem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.

(6) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim 
preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih 
javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanovi-
teljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki 
občinskega sveta.

14. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

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

odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občin-

skega sveta, odloke in druge predpise občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

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

organizacijo in delovno področje,
– 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 državne 
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug ob-
činski organ,

– nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izva-
janja odločitev občinskega sveta,

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

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

– 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 nje-
govo funkcijo ali če je razrešen,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno 
drugače,

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

sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij 
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju 
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne 
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

– 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, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na pod-
lagi 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 njegove-
ga delovanja v vojni,

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

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

16. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo 

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

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

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

17. člen
(1) Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje 

župan.
(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan poobla-

sti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan 
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.

(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan 
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši 
član občinskega sveta.

(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami 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.

(5) Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva 
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v 
petnajstih dneh 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 upravi za pripra-
vo gradiva. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občin-
skega sveta mora dati na dnevni red seje predlagane točke. 
Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinske-
ga sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so 
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.
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19. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu 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.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega od-
stavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolo-
čeno v poslovniku občinskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 
začetku seje.

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

(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo žu-
panu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nad-
zornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu 
seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki 
komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske upra-
ve 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.

20. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 
določa drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasova-
njem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zako-
nom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov.

(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in ob-
činska uprava.

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju od-
ločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj 
enkrat letno.

21. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega 

sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega 

sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali 
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

(3) 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.

(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji 
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in 

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 

občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje.

23. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih 
članov.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele-
sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge 
v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr-
šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

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

25. člen
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za negospodarske dejavnosti,
– odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje 

prostora,
– statutarno pravna komisija.
(2) Odbori štejejo od 6 do 8 članov, komisije pa 3 do 

5 članov. Delovno področje in število članov posameznega 
delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom 
občinskega sveta.

26. člen
(1) 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.

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član 
občinskega sveta kot predsednik.

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni 

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

27. člen
(1) 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.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
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 dolo-
čeno, 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
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. 

Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
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(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi 
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o 
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

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

30. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

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

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro-
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali 
predpis občine ne določa drugače,

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

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča 
o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi de-
lovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča 
direktorja občinske uprave za te naloge,

– 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 naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino 

prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
(1) 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 če-
mer mora navesti razloge za zadržanje.

(2) 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.

(3) 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 na-
vesti razloge za zadržanje.

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

(5) 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 področju 

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 občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih 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 obsegu 

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

34. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 

največ 2 podžupana. Podžupana izmed članov občinskega 
sveta imenuje in razrešuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-
vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti.

(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-
upan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki 
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve 
občinskega sveta.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funk-
cije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
(1) 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 naj-
starejši član občinskega sveta.

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

36. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, 

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno 

z zakonom.
(2) 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.

(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na 
kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po na-
stanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predse-
dniku občinske volilne komisije.Če županu preneha mandat 
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše 
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
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(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta.

(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predča-
sno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov man-
dat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in po-
oblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

39. člen
(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega 

odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v  
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo 
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s 
finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za 
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani ob-
činskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, 
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, 
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so 
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem raz-
rešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za 
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju 

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

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika nadzornega odbora.

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Me-
žici. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat ob-
čine.

41. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 

ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, 
ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.

(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 
nadzor:

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov ob-

čine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro-

računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 

je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od-
bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o 
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca 
januarja koledarskega leta za preteklo leto.

(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občin-
skim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, 
organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi 
osebami.

(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 
oceni, da so pomembne za njegovo delo.

42. člen
(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporab-

nikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov 
in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih 
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom 
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene doku-
mentacije.

(3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru 
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno do-
kumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na 
ugotovitve in dajati pojasnila.

43. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nad-

zora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega od-
stavka, če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec 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,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, pro-
kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

44. člen
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 

odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in 
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-
ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo 
o nadzoru.
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(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb 
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla-
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni 
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo 
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek 
poročila o nadzoru dopolniti.

(5) Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nad-
zornega odbora.

45. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog po-

ročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. 
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od pre-
jema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni 
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema 
ugovora.

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po 
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni od-
bor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občin-
skemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču 
in pristojnemu ministrstvu.

46. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavi-

ne, ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za 
finance v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupra-
vo, ki bo določal vsebino poročila.

(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi 
so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v 
nadzoru.

(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in dru-
gimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi 
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem 
poslovanju.

(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno.

(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pra-
vilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S 
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže 
le poti za izboljšanje.

47. člen
(1) 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.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

48. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan 
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s 
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se 
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun 
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki 
določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega 
prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter z za poslo-
vanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:

– zadolževanjem občine
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premo-

ženja
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vredno-

stnih papirjev in deležev
– odpisi terjatev
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in dru-

gega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbo-

ra na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslova-
nje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre-

dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj 
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po-
membnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati 
rešitve za izboljšanje poslovanja.

50. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih čla-

nov 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 predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih 
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in 
posameznega 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.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

51. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, 

ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje 
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih 
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela 
nadzornega odbora.
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(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odbo-
ru javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji 
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne po-
sebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, 
ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zuna-
njega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje 
revizijske službe.

52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

53. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico 

do plačila za opravljanje dela v skladu s z aktom občine, ki do-
loča plače občinskih funkcionarjev in nagrade članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in 
povračil stroškov.

(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, 
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene 
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika 
o tarifi za sodne izvedence.

54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. Občinska uprava

55. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na pre-

dlog direktorja občinske uprave določi župan.

56. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z 

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se do-
loči z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov 
sprejmejo občinski sveti občin.

57. člen
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih po-

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

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

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

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

58. člen
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske upra-

ve podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, 
ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih 
oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za od-
ločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj 
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje 
v upravnih stvareh.

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

59. 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 upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

60. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

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

61. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-

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

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

62. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali 

zaposlenega 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.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odlo-
ča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

63. člen
(1) Občina ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči 

in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe 
in ožje dele občine.

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

(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v 
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma 
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami usta-
novi skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

64. 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.

65. člen
(1) 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.

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

IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI 
ODLOČANJU V OBČINI

66. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
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1. Zbor občanov

67. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in po-
vezovanje 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 s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) 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.

68. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na 

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

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebo-

vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

69. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-

terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obi-
čajen način.

70. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

(3) Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občin-
ske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev 
je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah 

zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

71. člen
(1) 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.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine.

72. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spreje-
mu splošnega akta občine.

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo 
volivcem, za vložitev zahteve za razpis referenduma.

(3) 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.

73. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine 
ali njegove posamezne določbe.

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne do-
ločbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z 
objavo izida referenduma.

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil 
izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

74. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis re-

ferenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih 
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis re-
ferenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, 
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe-
renduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali 
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi 
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci 
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in 
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo 
predloži županu.

(4) 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.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.
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75. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma 

z osebnim podpisovanjem.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo-
žena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev.

76. člen
(1) 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-sodno presojo take zahteve.

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost 
dan.

(3) 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 
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, 
dan razpisa in dan glasovanja.

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska 
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

77. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

78. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vpraša-
njih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo 
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje 
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na 
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov 
občine.

3. Svetovalni referendum

79. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 

za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 

zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

80. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-
du z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

81. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek 
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu 
občine.

(3) 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.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

83. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
(2) 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 zaseb-

nega prava.

84. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

85. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta-
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 
službe.

86. člen
(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zago-

tavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
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– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih 
 površin,

– vzdrževanje občinskih javnih cest
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.

87. 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.

88. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, 
določenih z zakonom.

89. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

90. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih prav-

nih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh 
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo sku-
pni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo 
njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odlo-
čitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega 
organa.

91. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

92. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 

gospodar.
(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja obči-

ne je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana 
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvar-
nega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti 
letni program prodaje izvršuje župan.

(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin 
v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo držav-
nega premoženja.

(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predho-
dno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-
ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

93. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upraviče-

na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

94. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet 
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vse-
bovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

95. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov proračuna občine.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ra-
zvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, 
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

96. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, od-
lokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupa-
na in posamezne delavce občinske uprave.

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju pro-
računa v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in 
informacije, določene z zakonom.

97. člen
(1) Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o pro-

računu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o 
spremembi proračuna.

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagota-
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določijo obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izva-
janjem ne more uravnovesiti proračun občine.

98. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na 
podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skla-
du z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri mesece.

99. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

100. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-

zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.
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(2) Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti 
proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega 
predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za 
ta namen.

(3) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

(4) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati ob-
činskemu svetu v mesecu juliju.

101. člen
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, 

pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga 
predloži občinskemu svetu v sprejem.

(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti žu-
pan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

102. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprej-

me občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

103. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju 
odloča župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

104. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

105. člen
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-

tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

106. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

107. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 

sveta, odloki in pravilniki.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-

storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

108. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 

občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

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

109. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

110. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

111. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

112. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po 
objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za 
katere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

113. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča 

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene 
državne pristojnosti.

114. člen
(1) 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.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN 
ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

115. 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, oziroma če se s 
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine 
posega v njene pravice.

116. 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 pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

117. 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.
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118. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka 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.

119. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo 
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet 
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

120. člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje za-

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne 
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci 
občinske uprave.

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad 
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelo-
vanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom 
občin.

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno-
stjo in strokovnostjo njihovega dela.

(4) 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.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

121. člen
Odbori in komisije, ustanovljeneni v skladu z določili Sta-

tuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03), 
nadaljujejo svoje delo do izvolitve novega občinskega sveta.

122.
(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 

Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03).
(2) Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-46/2006-1
Mežica, dne 26. marca 2007

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

1809. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list 
RS, št 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica 
na 5. seji dne 26. 3. 2007 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega 

sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 

delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela 
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi 
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki 
delovnih teles.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem 

jeziku.

4. člen
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta po-
slovnik.

5. člen
(1) Svet dela na rednih in izrednih sejah.
(2) Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na 

leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsednik 

delovnega telesa.

7. člen
(1) Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom 

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občin-
skega organa “OBČINSKI SVET”.

(2) Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih 
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

(3) Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi 
delovna telesa sveta.

(4) Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor 
občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE SVETA

8. člen
(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 

praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 
dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

9. člen
(1) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član 

sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi 
svet.

(2) Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej ime-
nuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov sveta 
in ugotovitev izvolitve župana. Člane komisije lahko predlaga 
vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, 
kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O 
preostalih predlogih svet ne odloča.

(3) Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil 
o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane 
sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandida-
tov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga 
potrditev mandatov članov sveta.
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(4) Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila 
o izvolitvi župana predlaga svetu tudi odločitve o morebitnih 
pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kan-
didatur.

10. člen
(1) Mandate članov sveta potrdi svet na predlog komisije 

potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter 
vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, pred-
stavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, 
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

(3) Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme gla-
sovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odlo-
čitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali 
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o 
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej 
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstav-
nikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
(1) Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, mandat 
dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.

(2) S prenehanjem mandata članov sveta preneha član-
stvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delov-
nih telesih sveta.

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

nov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot 
svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje seje 
sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih 
ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, ter pripraviti poro-
čilo in morebitne predloge za imenovanje novih članov.

13. člen
(1) Svet potrdi mandat člana sveta, ki nadomesti člana 

sveta, ki mu predčasno preneha mandat, na predlog komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Član sveta, katerega mandat se potrjuje, sme glaso-
vati o potrditvi svojega mandata.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

14. člen
(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zako-

nom, statutom občine in tem poslovnikom.
(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se 

sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani 
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in 
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice 
glasovanja.

(3) Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen 

proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog 
župana,

– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove 
pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih ak-
tov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh 
predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnev-
nih redov njegovih sej;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 

oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje pred-
stavnike.

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne na-
rave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne 
skrivnosti, opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za 
katere zve pri svojem delu.

(5) Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi 
z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim 
aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije 
občinskega funkcionarja.

15. člen
(1) Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi 

mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem 
svoje funkcije.

(2) Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki 
niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odško-
dninsko in kazensko odgovoren.

16. člen
(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta, izvoljeni 

z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le 
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

(2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico 
do povračila materialnih stroškov v zvezi z delom s svojimi 
volivci.

17. člen
(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih 

občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki 
so mu potrebna za delo v svetu in njegovih delovnih telesih.

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana 
pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgo-
voriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

(3) Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske 
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev 
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune 
pristojnosti.

18. člen
(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni 

obliki ali ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna 

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in po-

stavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V naspro-
tnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan 
oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da 
vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot  
3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredo-
vano tistemu, na katerega je naslovljeno.

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji 
obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta 
župan ali direktor občinske uprave zadržana določita kdo ju bo 
nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor 
na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma pro-
učitev, lahko župan ali direktor občinske uprave oziroma njun 
namestnik odgovori na naslednji seji.

(8) Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun na-
mestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita 
pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, 
za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti po-
sredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi 
naslednji redni seji.
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19. člen
(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje 

vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. 
Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o 
zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

20. člen
(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delov-

nih teles, katerih član je.
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, 

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana 
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka 
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti 
župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odso-
tnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.

(3) Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje 
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije 
za mesec, v katerem je bila ta seja.

(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlo-
gov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, 
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo 
razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

21. člen
(1) Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa 

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

22. člen
(1) Svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje sveta sklicuje župan.
(3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela 

sveta, po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih pre-
dlagateljev, določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno.

23. člen
(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega 

reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim 
za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo pod-
laga za uvrstitev zadev na dnevni red.

(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, 
predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske 
uprave.

(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti 
v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči preje-
mnik, pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem 
nosilcu podatkov ali po elektronski pošti.

24. člen
(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odlo-

čanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, 
ali na zahtevo 1/4 članov sveta.

(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo 
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo 
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če člani sveta ne 
razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, 
katero gradivo naj se za sejo pripravi.

(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sve-
ta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedmih dni 

od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim 
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic 
zahtevali oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem pri-
meru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic 
izredne seje zahtevali.

(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti 
vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se 
pošlje v skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na 
spletni strani občine.

(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja 
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem 
seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem 
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na 
sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred 
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi 
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlo-
gov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja 
v skladu s tem poslovnikom.

25. člen
(1) Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega 

pomena, se lahko opravi dopisna seja sveta. Dopisna seja 
se opravi na podlagi osebno vročenega vabila s priloženim 
gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim 
telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti.

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano 
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo 
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, 
ki so glasovali.

(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je 
sprejet, če je zanj glasovala večina članov sveta, ki so glaso-
vali.

(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni 
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov 
sveta je glasovalo.

26. člen
(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne 

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor 
občinske uprave.

(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, 
glede na dnevni red seje, potrebna.

27. člen
(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani 

sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne 
točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali 
svetniška skupina.

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo 
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so 
pripravljeni za drugo obravnavo.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku 
seje.

(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo 
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h kate-
rim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta 
ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.

28. člen
(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej 

sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadalj-
njem besedilu: predsedujoči).

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predse-
dujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa 
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker žu-
pan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, 
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vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje 
zahtevali.

29. člen
(1) Seje sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in 

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini 

in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je 
priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred 
sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen na-
čin. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po 
 elektronski pošti.

(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v pro-
storu, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko 
spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost 
mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.

(5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega 
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih 
delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov 
seje odloči svet.

(6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva 
javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej 
opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga 
odstrani iz prostora.

30. člen
(1) Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za 

javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega 
reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z 
zakonom niso informacije javnega značaja.

(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov 
sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

31. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed 

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more 
udeležiti.

(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v 
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

32. člen
(1) Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu 

zapisnika prejšnje seje.
(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje 

seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. 
O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 
prejšnje seje odloči svet.

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso 
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

33. člen
(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o 

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o mo-
rebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali 
hitri postopek.

(3) Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez raz-
prave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

(4) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprej-
mejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom 
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na 
dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet raz-
pravlja in glasuje.

(5) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma 
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje 
predlog dnevnega reda v celoti.

34. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
(2) Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave 

posameznih točk dnevnega reda.

35. člen
(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda 

lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna 
obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem 
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je 
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega poo-
blaščeni podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k 
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega 
telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev župano-
vega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko 
trajata največ po deset minut.

(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, 
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana 
lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posa-
mezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, 
vendar ne več kot petnajst minut.

(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, 
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpra-
vljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi 
replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepo-
ve. Replike smejo trajati največ tri minute.

(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, 
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne raz-
prave lahko trajajo le po tri minute.

36. člen
(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na 

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predse-
dujoči pozval.

(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali preko-
rači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po 
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z 
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči 
svet brez razprave.

37. člen
(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o 

kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo 
zahteva.

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, 
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako 
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je 
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu 
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot 
pet minut.

38. člen
(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če 
je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev 
ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in 
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, 
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju-
čeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih 
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strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, 
kdaj se bo seja nadaljevala.

(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja 
ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem te-
lesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta 
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti 
v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

39. člen
(1) Seje sveta morajo biti načrtovane tako, da praviloma 

ne trajajo več kot štiri ure.
(2) Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po 

dveh urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazlo-

žen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana 
ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil 
(amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgo-
vorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko 
traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma 
v okviru posamezne točke največ dvakrat.

(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po 
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči svet, ali se 
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

40. člen
(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal raz-

prave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne 
želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi 
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če 
časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča 
sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

41. člen
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med 

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

42. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 

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

43. člen
(1) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav 

ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug 
način krši red na seji.

(2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svo-
jim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil 
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe 
tega poslovnika.

(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede 
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

(4) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep 
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, 
v katerem je seja.

44. člen
(1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in 

iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši 
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten 
potek seje.

(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da 
se odstranijo vsi poslušalci.

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

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

46. člen
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 

vseh članov sveta.
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsa-

kim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru 
oziroma prekinitvi.

(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost čla-
nov sveta v sejni sobi (dvorani).

(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska 
večina, svet veljavno odloča če je na seji navzočih najmanj dve 
tretjini vseh članov sveta.

47. člen
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 

če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen 
sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, 
kot to za posamezno odločitev določa zakon.

48. člen
(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako skle-

ne pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. 
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena 
četrtina vseh članov sveta.

49. člen
(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, 

o katerem se odloča.
(2) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen če 

ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru 
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ 
dve minuti.

(3) K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, 
da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predla-
gane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem od-
ločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane 
odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen 
če je glasovanje v celoti ponovljeno.

(4) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

50. člen
(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo 

glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.
(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči 

na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh čla-
nov sveta.

(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.

51. člen
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska ko-

misija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog 
predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s 
tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali dela-
vec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave.

(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot 
je članov sveta.

(4) Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga upo-
rablja svet.

(5) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas 
glasovanja.
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(6) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti ozna-
či, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki 
je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

(7) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, 
in praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu 
glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI«pa 
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo 
»PROTI«.

(8) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(9) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne števil-

ke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem 
redu prvih črk njihovih priimkov.

(10) Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko 
pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi gla-
sovati, in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je 
v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

(11) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v 
glasovalno skrinjico.

52. člen
(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid gla-

sovanja.
(2) Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma 

pri glasovanju o kandidatih,
– število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano veči-

no ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, 
kateri kandidat je imenovan.

(3) O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, 
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

(4) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

53. člen
(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja 

ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na 

predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, 
ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje sveta

54. člen
(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti 

pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posame-
znem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, 
o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, 
o sprejetem dnevnem redu, predlogih sklepov, o izidih glaso-
vanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. 
Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo 
predloženo oziroma obravnavano na seji.

(3) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. 
Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta 
pooblasti drugega delavca občinske uprave.

(4) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo 
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopi-
snih sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na 
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe 
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

(5) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je 
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni 
delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

(6) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh 
občine ter na krajevno običajen način.

(7) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je 
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo 
za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred 
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

55. člen
(1) Potek seje sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno 

snema.
(2) Zvočni posnetek oziroma magnetogram seje, ki se 

hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s 
seje.

(3) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to 
dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magne-
togram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob 
navzočnosti pooblaščenega delavca.

(4) Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki 
vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobese-
dno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega 
osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi do-
biti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščeni uradni osebi občinske 
uprave, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

56. člen
(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, do-

loči svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, za-

pisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se 
kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 
občinske uprave.

(3) O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gra-
diva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki 
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

57. člen
(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradi-

vo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to 
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi 
direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. 
Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hranijo 
pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave 
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet

58. člen
(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za de-

lovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.
(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in teh-

nično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi zaposlenega 
v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter 
opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in 
njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih 
mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

(3) Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor 
občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje 
zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa sveta

59. člen
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja ima 5 članov.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, 

občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov 
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih podjetij,
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– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s ka-

drovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami 

ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih 
organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih za-
vodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter 
izvršuje odločitve sveta,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.
(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja imenuje svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira 
in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

60. člen
(1) Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot 

svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o 
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo 
svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo 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 
svet na predlog župana.

61. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom ob-

čine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za negospodarske dejavnosti,
– odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje 

prostora,
– statutarno-pravna komisija.

62. člen
(1) Odbor za gospodarske dejavnosti ima 6 do 8 članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

čitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega 
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva 
okolja in gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s 
predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim 
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka 
obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za gospodarske dejavnosti lahko predlaga sve-
tu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti.

63. člen
(1) Odbor za negospodarske dejavnosti ima 6 do 8 članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih 
služb družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom 
odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim 
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka 
obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za negospodarske dejavnosti lahko predlaga 
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na 
svojem področju dela.

64. člen
(1) Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in ureja-

nje prostora ima 6 do 8 članov.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih od-
ločitev iz pristojnosti občine na področju komunalno cestnih 
zadev, varstva okolja, planiranja, urejanja in gospodarjenja s 
prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so svetu 
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu 
poda stališče s predlogom odločitve.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predse-
dujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim 
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka 
obravnave predloga splošnega akta.

(4) Odbor za komunalne zadeve, varstvo okolja in ureja-
nje prostora lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

65. člen
(1) Statutarno-pravna komisija sveta ima tri člane.
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslov-

nika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in 
drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.

(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in 
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi akti občine.

(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe 
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno 
razlago določb splošnih aktov občine.

(5) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako 
zahteva predsedujoči sveta, statutarno-pravna komisija razlaga 
poslovnik sveta.

66. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s kate-

rim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje.

67. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed 
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, 
če ta poslovnik ne določa drugače.

(2) Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih čla-
nov.

(3) Prvo sejo odbora skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s 

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

68. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana od-

bora sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov 
sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve 
naslednje seje sveta.

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

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

70. člen
(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, 

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje 
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.

(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodelje-
nih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne 
seje sveta ali na zahtevo župana.

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano 
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega 
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
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(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko ve-
ljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina 
njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so 
člani sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, 
stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.

(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

71. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni 

delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih 
odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstav-
niki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih 
delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI SVETA

1. Splošne določbe

72. člen
(1) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 

statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
(2) Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, ob-

vezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov 
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom 
občine.

(3) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom 
in statutom občine.

73. člen
(1) Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke 

ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu 
tako določeno, predlaga svetu v sprejem župan.

(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko 
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu 
z zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali raz-
veljavitev splošnega akta.

74. člen
(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

75. člen
(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, 

besedilo členov in obrazložitev.
(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, 
ki jih bo imelo sprejetje odloka.

(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član 
sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev 
na dnevni red seje sveta.

76. člen
(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga 
odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

77. člen
(1) Predlog odloka se pošlje članom sveta sedem dni pred 

dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.
(2) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravna-

vah.

78. člen
(1) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o ra-

zlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in načelih ter 
temeljnih rešitvah predloga odloka.

(2) Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih gla-
sov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.

(3) Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

(4) Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga 
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s sklepom.

(5) Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistve-
nih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi 
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, 
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na 
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka 
združita.

79. člen
Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pri-

praviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren 
način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma 
jih utemeljeno zavrne.

80. člen
(1) V drugi obravnavi razpravlja svet po vrstnem redu o 

vsakem členu predloga odloka. Ko svet konča razpravo o po-
sameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka 
v celoti.

(2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo 
njegove spremembe in dopolnitve člani sveta.

(3) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam pre-
dlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta k 
vsakemu predlogu odloka.

(4) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni 
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za 
sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu 
je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predla-
ga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

(5) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov 
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na 
amandma mora vložiti pisno.

(6) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do kon-
ca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga 
umakniti.

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

se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.
(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

82. člen
(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po 

enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka.
(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določe-

nem s tem poslovnikom.
(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča 

svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

83. člen
(1) Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pra-

viloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih 
občine.
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(2) V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi se-
stavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem 
občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel 
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj 
ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

84. člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali narav-

ne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po 
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb 
splošnih aktov občine.

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odlo-
ka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri 
določanju dnevnega reda.

(3) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o 
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravna-
va predloga odloka na isti seji.

(6)Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje 
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obrav-
nave predloga odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

85. člen
(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, 

da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali dru-
gega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih po-

sameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi 

predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-

ga sodišča.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta. Po 
končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet 
spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da 
se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči 
svet takoj po vložitvi predlog.

(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo 
k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali 
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

86. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti obja-

vljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine, in pričnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za 
katere tako določi svet.

5. Postopek za sprejem proračuna

87. člen
(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in 

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe ob-
čini.

(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, 
ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni 
proračun.

88. člen
(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti sve-

tu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna 

državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan 
predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.

(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna 
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne 
finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog 
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

(3) V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni 
delavec občinske uprave svetu:

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predlo-
ga proračuna,

– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev 

in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posamezne-

ga neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih 
in kadrovski načrt,

– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splo-

šno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna 
razprava.

(5) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v 
roku sedmih dni predloži svetu popravljen predlog proračuna 
z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upo-
števani.

(6) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne 
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta 
pošlje v javno razpravo župan.

89. člen
(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 

15 dni.
(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled 

v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog 
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim 
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in 
predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih 
spletnih straneh in na krajevno običajen način.

90. člen
(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna 

delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana 
javnost.

(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo 
županu.

(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne 
razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave 
na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

91. člen
(1) Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi 

o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog prora-
čuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, 
na kateri se bosta obravnavala.

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 
občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najka-
sneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.

(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja 
iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz 
katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen 
namen.

92. člen
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine 

in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere 
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge de-
lovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih 
ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev za-
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vrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga 
proračuna.

(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amand-
majih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter 
poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko 
predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazlo-
žitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega 
ravnovesja.

(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amand-
maji so vloženi, in pozove župana, da se izjavi oziroma se žu-
pan izjavi o tem, ali bo vložil amandma na katerega od vloženih 
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil 
amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben 
za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej 
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, 
če ta ni sprejet, pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

93. člen
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugo-

tovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medseboj-
no usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim 
zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in 
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so 
sprejeti k odloku o proračunu občine.

(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok 
o proračunu občine.

(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in 
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predla-
ga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 
predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi 
uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog 
uskladitve.

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga 
župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je pre-
dlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o 
proračunu občine.

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni 
sprejet.

(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 
župan predložiti nov predlog proračuna.

(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o 
njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka.

94. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega 

se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki 
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana podaljša 
s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema 
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek 
za sprejem odloka.

95. člen
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 

občine.
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo de-

lovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določ-

bah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnje-
nega predloga proračuna.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

96. člen
(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zah-

tevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, ozna-

čitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statu-
tarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih 
teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske 
uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi 
predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

(4) Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega po-
slovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

97. člen
(1) Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih 

vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in 
nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe 
in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega 
besedila kot nov splošni akt.

(2) Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka 
sprejema svet po rednem postopku za sprejem odloka.

98. člen
(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, poslovni-

ka sveta in odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj 
eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno-pravna komisija 
sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.

(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če 
ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta 
ali odloka tako določi svet.

(3) O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez 
obravnave.

(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

99. člen
(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali 

statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah tega 
poslovnika.

(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala 
večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki 
so glasovali.

100. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 

glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke 
njihovih priimkov. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega 
od kandidatov.

(2) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nih-
če od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se 
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju 
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov 
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom.

101. člen
(1) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje 

izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glaso-
vanje.

(2) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu 
prve črke njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se na glasovnici 
obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katere-
ga se želi glasovati.

(3) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

102. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri 

drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, 



Uradni list Republike Slovenije  Št. 33 / 13. 4. 2007 / Stran 4775 

se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na 
podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

103. člen
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi 

liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, 
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na 
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi 
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti 
seji sveta.

(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do 
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih 
članov delovnega telesa.

2. Postopek za razrešitev

104. člen
(1) Za razrešitev se uporabljajo določbe tega poslovnika, 

ki urejajo imenovanja.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-

teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če je 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristoj-
na za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna 
tudi predlagati njihovo razrešitev.

(3) Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za 
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

(4) Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino opredeljenih 
glasov članov sveta.

3. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih 
organov ter funkcionarjev občine

105. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z 

zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih 

teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi 
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

(4) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlo-
gom za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru 
občine ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati svetu 
novega kandidata.

(5) Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občin-
skega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja.

(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja 
se pošlje občinski volilni komisiji.

(7) Sklep o prenehanju funkcije podžupana se vroči žu-
panu.

(8) Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka 
izbire novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

106. člen
(1) Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove 

seje.
(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri 

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem 

usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov.

(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pre-
dlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem 
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa 
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih 
aktov sodelovali.

107. člen
(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki 

redni seji sveta poroča župan ali po njegovem pooblastilu pod-
župan ali direktor občinske uprave o opravljenih nalogah med 
obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej 
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni, in navesti razloge za 
neizvršitev sklepa.

(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu 
predlagati novi sklep, ki ga bo možno izvršiti.

(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih 
aktov sveta.

(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan 
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in 
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

108. člen
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti 

o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih 
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih 
odločitvah z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev 
javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge 
načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

(3) Župan in direktor občinske uprave obveščata občane 
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles 
sveta, župana in občinske uprave.

(4) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo 
za javnost.

109. člen
(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s 

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo 
delo na sejah sveta.

(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno 
in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in 
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu 
občinskih organov.

(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in 
delovnih teles, ki so zaupne narave.

(4) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo 
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

110. člen
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je 

delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov 
in načina delovanja sveta, ki jih določata statut in ta poslov-
nik.

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke 
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv 
in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. 
Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti 
dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko 
se sestane.
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XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA 
POSLOVNIKA

111. člen
(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se 

uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem 
odloka.

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

112. člen
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se 
predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnev-
nega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do naslednje 
seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.

(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutar-
no-pravna komisija.

(3) Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovni-
ka, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XI. KONČNA DOLOČBA

113. člen
Odbori in komisije, ustanovljeni v skladu z določili Po-

slovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 16/99 in 16/03), nadaljujejo svoje delo do izvolitve novega 
občinskega sveta.

114. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-

slovnik Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 28/99 in 16/03).

115. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-47/2006-1
Mežica, dne 26. marca 2007

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

MISLINJA

1810. Program priprave Strategije prostorskega 
razvoja Občine Mislinja

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; 
v nadaljevanju: ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Mislinja 
(Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 
114/04) je župan Občine Mislinja dne 30. 3. 2007 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Mislinja

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
Strategije prostorskega razvoja Občine Mislinja (v nadalje-
vanju: SPROM)

1.1. Ocena stanja
Prostor
Občina Mislinja je bila v današnjem teritorialnem obsegu 

ustanovljena leta 1994. Obsega 112,2 km2 ozemlja, ki zavze-

ma gornji del Mislinjske doline od izvira Mislinje pod Roglo do 
Dovž, nadalje Doliško podolje od izvira Pake do Hude luknje in 
hribovita področja (delov) Paškega Kozjaka, Pohorja in Graške 
gore ter prostora med njimi. Najbolj poseljeni del občine je v 
nižinskem svetu ob glavni cesti, ki vodi od Celja proti Slovenj 
Gradcu, ter ob regionalni cesti Vitanje–Gornji Dolič.

Ob Paki sta večji naselji Srednji in Gornji Dolič, ob Mislinji 
pa Mislinja in Šentilj pod Turjakom, ki sta povezani v (urbani-
stično) sonaselje in predstavljata občinsko središče. Glede na 
geografsko lego so izoblikovane tudi geomorfološke in reliefne 
značilnosti občinskega teritorija.

Upravna členitev in poselitev
Občina Mislinja je razdeljena na enajst statističnih naselij 

in osem katastrskih občin. V občini so formirane tri vaške sku-
pnosti. V nekaterih statističnih naseljih (poleg Mislinje še Do-
vže, Gornji in Srednji Dolič ter Šentilj pod Turjakom) so strnjeno 
pozidana območja (t. i. ureditvena območja naselij), v ostalih 
naseljih (Kozjak, Mala Mislinja, Paka – del, Razborca, Tolsti 
Vrh pri Mislinji in Završe) pa je prisotna izključno razpršena 
poselitev. V občini je bilo l. 2002 okoli 3500 stavb, od tega 1370 
s hišnimi številkami, vseh stanovanj pa je bilo 1658.

Prebivalstvo in demografski trendi
Po popisu prebivalstva iz l. 2002 je v občini živelo 4666 

prebivalcev, od tega kar 57% v statističnih naseljih Mislinja, 
Šentilj pod Turjakom in Gornji Dolič. Gostota poselitve je bila 
41,6 preb/km2, kar je precej manj od povprečja Koroške regije 
(70,4 preb/km2).

Število prebivalcev je v zadnjih 130 letih nihalo, vse od 
1971 do zadnjega popisa l. 2002 pa zmerno naraščalo (v 
povprečju za okoli 127 prebivalcev na 10 let). Naraščanje v 
zadnjem desetletju je predvsem posledica doseljevanja prebi-
valstva in manj naravnega prirasta.

Starostna piramida prebivalstva v občini kaže na zrel 
demografski režim. Njegova pozitivna značilnost v občini je 
razmeroma visok, 17,1-odstotni delež prebivalstva do 14 let. 
Indeks staranja za občino je v primerjavi s Koroško regijo ugo-
dnejši, še bolj ugoden pa je v primerjavi s slovenskim povpre-
čjem. Z vidika gibanja števila prebivalstva so v manj ugodnem 
položaju tista naselja, ki jih je urbanizacija zajela v manjši meri. 
Tako so l. 2000 imela status demografsko ogroženih naselij 
pretežno tista, ki so na obrobju občine: Razborca, Šentilj pod 
Turjakom, Završe, Kozjak, Srednji Dolič, Paka – del in Tolsti 
vrh pri Mislinji.

Ob popisu l. 2002 je bilo v občini 42,4% delovno aktivnega 
prebivalstva, stopnja brezposelnosti (7%) pa je bila precej nižja 
od koroškega (12,2%) in slovenskega povprečja (11,6%). Za 
razliko od tega je izobrazbena struktura v občini manj ugodna 
od tiste v regiji in Sloveniji. V primerjavi s slovenskim povpre-
čjem se v Občini Mislinja precej večji odstotek ljudi ukvarja s 
kmetijstvom in precej manjši s storitvenimi dejavnostmi. Dnev-
na delovna migracija je zelo visoka – kar 75% od delovno 
aktivnega prebivalstva dela izven občine in le 19% jih dela v 
naselju stalnega prebivališča.

Trendi prostorskega razvoja v občini
Poselitev v Občini Mislinja je osredotočena predvsem na 

nižinski oz. bolj raven del ozemlja ob dveh rekah, kjer hkrati 
potekajo bolj zmogljive cestne povezave. Trendi kažejo, da je 
oz. bo ta prostor torišče bolj intenzivnega prostorskega razvija 
kot preostali del občine. Spričo novih infrastrukturnih gradenj 
(kanalizacija, vodovod) postaja ta prostor še bolj privlačen za 
novo poselitev.

Ponekod ob cestah je že prišlo, ponekod pa je jasno naka-
zano zraščanje sosednjih strnjeno grajenih naselij oz. zaselkov. 
Spričo tega se kaže potreba po redefiniranju nekaterih plansko 
določenih ureditvenih območij naselij in formiranju novih.

V nekaterih naselbinskih jedrih prihaja do opuščanja 
centralnih (trgovskih, gostinskih) dejavnosti, delno tudi pre-
delovalnih. Omenjeno pomeni spreminjanje centralnih vlog 
teh naselij v omrežju naselij, ki zato terja analizo in novo 
zastavitev vlog.
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Predelovalne ipd. dejavnosti v občini niso zastopane v 
tolikšni meri, da bi generirale jasno razpoznavne poslovne cone 
(obstajajo kot zametki le-teh).

Podeželski prostor občine je soočen s prestrukturiranjem 
kmetijstva (formiranje večjih kmetij, opuščanje kmetijske de-
javnosti na manjših), z nastajanjem novih stanovanjskih hiš 
dnevnih delovnih migrantov, s širjenjem ali upadanjem obsto-
ječih dejavnosti (razrez in predelava lesa ...) in z izzivi novih 
dejavnosti (turizem, šport in rekreacija, varstvo narave ...).

V splošnem je treba prostorski razvoj v občini zastaviti 
ob upoštevanju razmerja do sosednjih večjih mest (Velenje, 
Mislinja kot središči proizvodnje in potrošnje tudi za prebivalce 
Občine Mislinja) kot tudi ob upoštevanju možnosti, ki jih nudijo 
lokalna in regionalna partnerstva na različnih področjih go-
spodarskega, socialnega, prostorskega in okoljevarstvenega 
razvoja.

Splošni trendi družbenega, gospodarskega in pro-
storskega razvoja

Na splošne pogoje razvoja, ki jih bo treba upoštevati tudi v 
urejanju prostora in pri pripravi novih prostorskih aktov občine, 
vplivajo poleg prej omenjenih še drugi, splošnejši trendi družbe-
nega, gospodarskega in prostorskega razvoja, in sicer:

– globalizacija
Gre za proces gospodarskega povezovanja preko nacio-

nalnih in kontinentalnih meja s specifičnimi značilnostmi, ki ga 
zlasti določa vse večja dinamika splošnega družbenega, tehno-
loškega, infrastrukturnega in ostalih vidikov razvoja. Družbeni, 
gospodarski in prostorski razvoj v Sloveniji je v zadnjem dese-
tletju intenzivneje vpet v globalne in evropske procese, ki spričo 
usmeritve k povezovanju in koncentraciji gospodarskih moči 
ter poudarjanju načela (globalne) tržne konkurence sprožajo 
številne razvojne pobude, obenem pa povzročajo tudi obsežne 
degradacijske spremembe na več področjih. Te spremembe so 
praviloma v prid razvojno aktivnim državam in regijam, drugim, 
zgolj pasivno sledečim trendom, pa prej v škodo.

– mobilnost
Čas vse bolj kroji potek družbenega in posameznikovega 

življenja, enako tudi zahteve po večji mobilnosti. Razdalja med 
dvema krajema še nikoli ni bila tako relativna kakor danes, ko 
oddaljenost merimo bolj v časovnih kakor daljinskih merah. Po-
sledica večje mobilnosti je razseljevanje prebivalstva v okolico 
urbanih središč in na prostor manj vezan način življenja. Nase-
lja ob zmogljivejših prometnicah zaradi navedenega pridobivajo 
na pomenu in se hitreje razvijajo.

– terciarizacija
Gre za proces prestrukturiranja gospodarstva od predelo-

valnih k storitvenim dejavnostim. Storitev kot najpomembnejša 
vrsta tržnega proizvoda pomeni pomemben preobrat v eko-
nomski strukturi kraja, strukturi prebivalcev (zlasti poklicni), v 
razmestitvi gospodarskih dejavnosti, zaposlovanju, načinu pre-
življanja prostega časa, potencialih in razvoju podeželja itd.

– zmanjševanje rodnosti in zmanjševanje števila čla-
nov gospodinjstev

Spreminjanje splošnih družbenih načel, vrednot in ciljev 
(konkurenčnost, profit kot glavni motiv gospodarstva, prosta 
trgovina, erozija socialne države ...) vpliva med ostalim tudi na 
spremembo posameznikovih življenjskih ciljev in vsakodnev-
nega načina življenja. S tem je povezana vse večja splošna 
socialna negotovost, zmanjševanje števila rojstev in posledično 
staranje prebivalstva. Nekdaj običajne družine s štirimi člani 
in več so danes redkejše. Povečalo se je število dvočlanskih 
gospodinjstev in število samskih. Zmanjševanje števila članov 
gospodinjstev vzpostavlja potrebo po manjših stanovanjih, po-
večevanje števila gospodinjstev pa potrebo po večjem številu 
stanovanj.

– onesnaževanje in varstvo okolja
Produkcijska usmerjenost družbe botruje spremembam 

okolja na lokalni in vseh nadrejenih ravneh. Okoljske nevšeč-
nosti in grožnje so postale pomembna determinanta tudi za 
področje urejanja prostora. Poselitev se zaradi vse boljših in-
frastrukturnih možnosti razširja čez celoten prostor (razpršena 

gradnja), pri čemer često prihaja do konfliktov z varstvenimi in 
zavarovanimi območji (voda, narava ...).

– regionalizacija in regionalni razvoj
Za Slovenijo so značilne in vse bolj pereče razlike v regi-

onalnem razvoju, obenem pa zaostajanje pri formiranju pokra-
jinsko-upravnega sistema. Z vse večjo drobitvijo prostora oz. 
sedanjih občin na prostorsko in prebivalstveno manjše enote se 
možnosti združevanja gospodarskih potencialov manjšajo, prav 
tako pa tudi možnosti vpliva z nacionalne ravni na razvojne 
cilje malih občin. Oblikovanje skupne (medobčinske) družbeno 
razvojne in prostorske politike, strategije, ciljev in programov 
lahko vključenim občinam omogoči izvedbo večjih in bolj zah-
tevnih projektov, kot so npr. logistični center, proizvodne cone, 
infrastrukturne gradnje itd., obenem pa zagotovi možnost ek-
sternih prihrankov kakor tudi pospešitev razvoja gospodarskih 
in upravnih dejavnosti v celotni regiji.

– unifikacija in izgubljanje lokalnih ter regionalnih 
posebnosti

V globalizirani družbi mora biti produkt zanimiv za potrošni-
ke na vseh koncih sveta. V razvoju so v prednosti velika mesta 
in urbane aglomeracije, kjer so sedeži velikih gospodarskih 
sistemov in multinacionalnih družb, ki ležijo ob mednarodnih 
infrastrukturnih koridorjih in ki so območja koncentracije prebival-
cev. Spričo koncentracije družbenih potencialov v večjih urbanih 
središčih zaledje izgublja družbeno iniciativo in ne razvija svojih 
potencialov in posebnosti, ki zato stagnirajo ali upadajo.

– disperzija gospodarskih in socialnih dejavnosti
Širjenje neagrarnih dejavnosti, ki so bile nekoč posebnost 

in privilegij mest, je zajelo tudi podeželje. Celoten prostor po-
staja v gospodarskem in socialnem smislu vse bolj izenačen. 
Meja med mestom in okolico je vedno manj prepoznavna, kar 
velja tudi za socialne razmere in način življenja ljudi.

1.2. Razlogi za pripravo SPROM
Gre za pripravo novega občinskega strateškega prostor-

skega akta, ki ga opredeljuje ZUreP-1.
Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb Občine Mislinja po 

preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posa-
mezna področja, kot jih opredeljuje veljavni prostorski plan za 
območje občine Mislinja.

1.3. Pravna podlaga za pripravo SPROM
Neposredno pravno podlago za pripravo SPROM pred-

stavljata 12. in 171. člen ZUreP-1, posredno pa tudi številni 
drugi predpisi, ki nalagajo občini skrb za urejanje svojega 
prostora, za racionalno rabo prostora, za varovanje sestavin 
prostora in okolja ipd.

2. Predmet in programska izhodišča SPROM
2.1. Predmet SPROM
SPROM bo obsegala naslednje vsebinske sklope:
A. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine:
– stanje, problemi in težnje v prostorskem razvoju občine,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja,
– državni prostorski akti,
– razvojni dokumenti nosilcev urejanja prostora ter
– varstvene zahteve in usmeritve za posamezne sesta-

vine okolja;
B. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru:
– razvoj naselij (opredelitev njihove vloge, funkcij in med-

sebojnih povezav v omrežju naselij),
– razmeščanje dejavnosti v prostoru (razporeditev sta-

novanj, proizvodnih dejavnosti, oskrbnih, storitvenih ter ostalih 
dejavnosti družbene javne infrastrukture, omrežij gospodarske 
javne infrastrukture, na naravne vire vezanih območij, varstve-
no pomembnih območij ter vseh drugih dejavnosti v prostoru),

– določitev prioritet in ukrepov za doseganje ciljev v pro-
storskem razvoju občine;

C. Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v 
prostoru:

– zasnova poselitve (usmeritve za razvoj naselij v zvezi 
z rabo površin, prenovo, sanacijo, širitvijo, skladno oblikovno 
podobo ter urejanjem javnih površin),
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– zasnova komunalne infrastrukture (način navezovanja 
in usmeritve za razvoj prometnega, energetskega in teleko-
munikacijskega omrežja ter omrežja in objektov gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena),

– zasnova krajine (usmeritve glede rabe prostora za raz-
lične namene in dejavnosti, območja s prevladujočimi omejitva-
mi za razvoj dejavnosti ter usmeritve za graditev objektov zunaj 
poselitvenih območij),

– usmeritve za zagotavljanje opremljanja zemljišč ter vr-
ste prostorskih ukrepov;

D. Urbanistične zasnove:
– urbanistična zasnova naselij Mislinja in Šentilj pod Tur-

jakom,
– V odvisnosti od ugotovitev v strokovnih podlagah bodo 

po potrebi pripravljene urbanistične zasnove tudi za druga 
naselja.

Posamezna urbanistična zasnova obsega naslednjo vse-
bino:

– ureditveno območje urbanistične zasnove;
– zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru;
– območja prenove naselja in koncept prenove;
– območja za širitev naselja in koncept širitve;
– zasnovo namenske rabe površin z usmeritvami za 

urejanje javnih površin in s prikazom površin, namenjenih jav-
nemu dobru; pri tem so območja pretežne rabe površin v nase-
lju s predpisom definirana in jih ni mogoče oblikovati poljubno 
oz. neodvisno;

– zasnovo infrastrukturnih sistemov;
– zasnovo ureditve zelenih in športno-rekreativnih 

 površin v naselju;
– zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred 

naravnimi in drugimi nesrečami;
– zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 

prostora v naselju;
– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in 

varstvo kulturne dediščine;
– usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko 

oblikovanje naselja ter ohranjanje arhitekturne identitete v na-
selju;

– členitev območja urbanistične zasnove na posame-
zne funkcionalne enote,

– druge ureditve, ki vplivajo na razvoj naselij;
– usmeritve za postopno uresničevanje načrtovanih 

ureditev;
– okvirna območja urejanja z občinskimi lokacijskimi 

načrti;
– kriterije za izvedbo prostorskih ukrepov.

E. Krajinske zasnove:
Krajinske zasnove zaenkrat niso predvidene. Morebitna 

izdelava bo opredeljena na podlagi ugotovitev iz analize stanja 
in teženj v prostoru. Pripravljene in sprejete bodo kot spremem-
be in dopolnitve SPROM.

F. Ukrepi za izvajanje:
– uresničevanje prioritet in usmeritev za dosego ciljev,
– programi in projekti za urejanje in razvoj prostora in 

prostorskih ureditev,
– prostorski ukrepi, kot jih določa ZUreP-1,
– opremljanje in urejanje zemljišč za gradnjo,
– stalno spremljanje stanja v prostoru (spremljanje stanja 

s predpisanimi minimalnimi enotnimi kazalniki ter poročilom o 
stanju na področju urejanja prostora).

2.2. Programska izhodišča
Na opredelitev programov oz. vsebine SPROM neposre-

dno vplivajo:
– »državna« programska oz. vsebinska izhodišča, opre-

deljena v državnih prostorskih aktih, zlasti v Odloku o Strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Uradni list RS, št. 
76/04);

– »lastna« programska oz. vsebinska izhodišča, ki jih 
opredeljuje zadovoljevanje identificiranih argumentiranih potreb 
po prostoru v Občini Mislinja.

ZUreP-1 določa, da občinski prostorski akti ne smejo biti 
v nasprotju z državnimi prostorskimi akti. Zato so za vsebino 
SPROM pomembna tista programska oz. vsebinska izhodišča 
iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: 
SPRS), ki se nanašajo na Občino Mislinja oz. občinsko sre-
dišče.

Ker Mislinja eksplicitno v SPRS ni izpostavljena, je treba 
slediti splošno določenim usmeritvam prostorskega razvoja, 
predvsem pa temeljnim načelom oz. izhodiščem, t.j. trajno-
stnemu razvoju, kar pomeni, da je treba upoštevati omejitve v 
prostoru in razvoj usmerjati na manj ranljiva območja.

SPROM pa ne more biti prostorski akt, ki bi povzemal 
samo državne usmeritve za svoj prostorski razvoj. Predvsem 
mora biti akt, ki ponuja ustrezne, kvalitetne in usklajene prostor-
ske rešitve za lastne vsebinske probleme in dileme.

Doslej opravljene analize stanja, problemov in teženj pro-
storskega razvoja kažejo, da je treba s SPROM načrtovati ra-
zvoj v prostoru z upoštevanjem naslednjih osnovnih izhodišč:

– zagotavljanje ustreznega prostora in okolja za racio-
nalen, učinkovit in usklajeni sinergijski razvoj gospodarskih, 
socialnih, prostorskih, okoljskih, kulturnih in drugih potencialov 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja;

– ustvarjanje pogojev in iskanje rešitev, ki omogočajo 
sobivanje različnih uporabnikov in nosilcev urejanja prostora ter 
zagotavljanje izhodišč za konstruktivno koordinacijo različnih 
interesov;

– načrtovanje prostora tako, da bo poudarjeno upravljanje 
s prostorom in spoštovanje lastništva; to velja predvsem za 
urejanje prostora v naseljih;

– usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami 
na kvalitetnih osnovah in argumentih;

– zagotavljanje zadostnih ustreznih možnosti za razvoj 
dejavnosti in sistemov v prostoru;

– usmerjanje razvoja dejavnosti z upoštevanjem območij 
varovanja naravnih dobrin ter območij, ogroženih zaradi narav-
nih in drugih nesreč;

– prepoznavanje in ustrezno reševanje ter saniranje ob-
stoječih prostorskih problemov;

– povezovanje posameznih območij znotraj občine, pove-
zovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezo-
vanje v širšem prostoru regije in države;

– sodelovanje različnih nosilcev interesov in skupin po 
horizontalni in vertikalni ravni, uveljavljanje javne koristi in 
ustrezno vključevanje javnosti v procese oblikovanja in spre-
jemanja odločitev.

S pripravo SPROM je treba slediti predvsem naslednjim 
osnovnim programskim oz. vsebinskim izhodiščem:

1. Na področju poselitve: usmerjanje poselitve v nase-
lja, ohranjanje in kvalitetna nadgradnja razpršene poselitve, 
omejevanje in obvladovanje razpršene gradnje ter doseganje 
kakovosti in humanega razvoja urbanih in podeželskih naselij.

Občinski poselitveni sistem naj sledi v preteklih letih za-
stavljenemu globalnemu konceptu, ki ga tvorijo območja zgo-
stitve poselitve – naselja (vključno z največjo aglomeracijo 
občinskim središčem) ter različne oblike poselitve in gradnje v 
odprtem prostoru.

Glavnino poselitve usmerjamo v naselja. Večina funkcij 
naselij je koncentriranih v občinskem središču Mislinja, ki s 
funkcijami različnih ravni pokriva občinske potrebe.

V ostalih naseljih se poleg bivanja razvijajo predvsem 
oskrbne in storitvene ter deloma proizvodne dejavnosti. Za 
pokrivanje potreb po prostoru se prioritetno izrabijo za pozidavo 
že opredeljena območja, glede na potrebe pa se opredelijo tudi 
območja za zaokrožitev in razširitev naselij.

V odprtem prostoru občine se odvijajo zaokrožitve, za-
polnitve in dopolnitve obstoječih dejavnosti na že opredeljenih 
zemljiščih za gradnjo, prav tako pa tudi upravičene zaokrožitve 
zemljišč za gradnjo.

Razvoj poselitve na celotnem prostoru občine, zlasti pa v 
naseljih, mora biti ustrezno podprt predvsem z razvojem pro-
metne mreže in komunalne in energetske infrastrukture, spo-
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štovati pa je treba tudi zemljišča v primarni rabi, širše zelene 
površine naselij ter omejitve, ki izhajajo iz varovanja naravnih 
dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora.

2. Na področju infrastrukture: zagotavljanje boljše pro-
metne dostopnosti in povezanosti zlasti s turističnim območjem 
na Rogli in na Kopah, ureditev zbiranja kosovnih odpadkov, 
posodobitev in asfaltiranje cest, razširitev kanalizacijskega sis-
tema, vključno z ustreznimi objekti odpadnih voda, dopolnje-
vanje, prilagajanje in zaokroževanje obstoječih infrastrukturnih 
omrežij vseh vrst s ciljem racionalizacije in doseganja večje 
kvalitete oskrbnega standarda in varovanja okolja.

3. Na področju krajine: ohranitev kvalitetnih naravnih po-
tencialov ter kvalitetnih potencialov kulturne dediščine, omogo-
čanje njihovega razvoja ter zagotavljanje pogojev za integrira-
nje v splošni razvoj.

V odprtem prostoru občine ne predvidevamo večjih novih 
posegov in ureditev. Aktivnosti naj bodo usmerjene v širitve in 
zaokrožitve ter kvalitetne nadgradnje že opredeljenih območij 
za turizem, kot so kolesarske steze, Huda luknja, Turistični 
center Kope ter šport in rekreacijo v odprtem prostoru.

Druge nove dejavnosti se v odprti prostor locirajo v prime-
ru, ko jih ni mogoče zagotoviti na poselitvenih območjih.

Z urbanističnimi zasnovami je treba opredeliti rešitve, ki 
sledijo naslednjim osnovnim ciljem in izhodiščem:

– zagotavljanje zadostnih površin za razvoj dejavnosti v 
naseljih ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, racionalne 
rabe prostora in varstva dobrin splošnega pomena;

– prostor v naseljih je treba načrtovati v smislu ponudbe 
oz. je treba zagotavljati ustrezne prostorske rešitve za zadovo-
ljiv, zadosten in hiter odziv na različne vrste potreb po prostoru 
– možnost hitre reakcije na konstruktivne pobude različnih 
investitorjev;

– razvoj in urejanje naselij mora zagotavljati pogoje za 
kvalitetno bivanje v njih;

– racionalna, učinkovita in enakomerna prostorska razpo-
reditev dejavnosti v naseljih;

– izgrajevanje naselij navznoter ter programska, vsebin-
ska in oblikovna prenova degradiranih predelov naselij;

– opredelitev namenskih rab površin po principu prete-
žne rabe z upoštevanjem prepletanja kompatibilnih namenskih 
rab;

– revitalizacija jeder naselij s povečevanjem privlačnosti 
za obiskovalce;

– rekonstrukcija in dograditev komunalne in energetske 
infrastrukture ter ureditev javnih zelenih površin.

Za naselje Mislinja in Šentilj pod Turjakom bomo izhajali iz 
obstoječe urbanistične zasnove ter jo preverili in korigirali glede 
na podane pobude in glede na ugotovitve, ki izhajajo iz izkušenj 
in spoznanj v zvezi z dosedanjim izvajanjem akta.

2.3. Obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na 
okolje

Občina Mislinja kot pripravljavec SPROM bo obvestila Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, da namerava pripraviti in sprejeti 
strategijo prostorskega razvoja Občine Mislinja. Zaprosila ga 
bo, da ji najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila sporoči, ali 
je za navedeni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje, kot jo določa zakon o varstvu okolja oz. presojo spreje-
mljivosti plana, kot jo opredeljuje zakon o ohranjanju narave.

Kolikor bo ministrstvo presodilo, da je v postopku priprave 
in sprejemanja SPROM treba izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje, bo občina odločitev ministrstva z izvedbo postopka 
ustrezno spoštovala in upoštevala.

3. Okvirno ureditveno območje SPROM
Ureditveno območje SPROM je celotno območje Občine 

Mislinja in zajema površino 112,2 km2.
Okvirno ureditveno območje urbanistične zasnove 

naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom obsega ustrezni del 
območja obstoječih naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom, ob-
močje za zadovoljevanje potreb po zelenih in odprtih površinah 
v njuni okolici ter območja širitve naselij. Ureditveno območje 

bo natančno določeno v SPROM na podlagi ugotovitev iz stro-
kovnih podlag in odločitev v postopku priprave akta.

Ureditvena območja urbanističnih zasnov za druga na-
selja, v kolikor bodo izdelane, bodo določena v SPROM na 
podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag in odločitev v postopku 
priprave akta.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 
mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pri-
pravi SPROM

4.1. Pripravljavec SPROM, njegove naloge ter naloge 
drugih organov Občine Mislinja

Pripravljavec SPROM je Občina Mislinja, Šolska cesta 
34, Mislinja.

Pripravo SPROM vodi župan občine. Drugi organi Občine 
Mislinja sodelujejo pri pripravi SPROM za področja iz svoje 
pristojnosti.

Župan občine je odgovoren za pravočasno predložitev 
predloga SPROM v postopek verifikacije in sprejemanja ter za 
vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da bi bila SPROM pripra-
vljena kvalitetno, pravno korektno, pravočasno in racionalno.

Drugi organi Občine Mislinja, ki so vključeni v postopek:
1. Projektni svet
2. Drugi organi
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
– RRA Dravograd.
Župan vodi projektni svet in skupaj z njim sprejema od-

ločitve in ukrepe, vezane na pripravo predloga SPROM. Žu-
pan vodi tudi prostorski konferenci, ki se izvedeta v postopku 
sprejemanja programa priprave in SPROM, kolikor za to ne 
pooblasti druge osebe.

Drugi organi:
– sodelujejo pri pripravi SPROM
– zagotovijo in posredujejo strokovne podlage razvoja ali 

varstva s svojega delovnega področja
– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za 

pripravo SPROM.
Projektni svet spremlja in strokovno usmerja pripravo 

SPROM.
4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi 

sestavi ter nosilci javnih pooblastil v občini, ki sodelujejo pri 
pripravi SPROM in so določeni s tem programom priprave.

Nosilci urejanja prostora podajo izhodišča za prostorski 
razvoj in za pripravo SPROM, in sicer iz vidika ekonomskega 
in družbenega razvoja ter varstva okolja.

Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave 
SPROM s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojno-
sti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami nosilcev urejanja 
prostora.

Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo 
predloga SPROM in mnenja k dopolnjenemu predlogu SPROM 
v roku 30 dni od prejema vloge.

V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobiva-
nja smernic se šteje, da nosilec nima smernic, za pripravo pre-
dloga SPROM pa se v takem primeru smiselno upoštevajo in 
uporabijo določila predpisov in morebitnih izdelanih strokovnih 
podlag za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.

V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobiva-
nja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na dopolnjeni 
predlog SPROM nima pripomb oz. da se z dopolnjenim predlo-
gom SPROM strinja.

V postopku priprave SPROM sodelujejo naslednji nosilci 
urejanja prostora:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor 
poda izhodišča za področje poselitve (za razvoj in usmerjanje 
poselitve, za rabo urbanih zemljišč ter aktivno zemljiško politiko 
in za stanovanjsko gradnjo);

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino 
poda izhodišča za področje varstva kulturne dediščine (za 
razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstva kul-
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turne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko 
relevantne);

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Mari-
bor poda izhodišča za področje varstva kulturne dediščine;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje 
oz. Agencija RS za okolje poda izhodišča za področje oskr-
be, odvajanja in čiščenja voda, za področje varstva okolja, 
za področje ohranjanja narave (za razvoj dejavnosti ohra-
njanja narave in varstva ter ohranjanja naravnih vrednot), 
za področje upravljanja z vodami, za področje ravnanja z 
odpadki;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor poda izhodi-
šča za varstvo ter ohranjanje naravnih vrednot;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje poda izhodišča za področje zaščite in reševanja ter 
varstva pred drugimi nesrečami;

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve 
poda izhodišča za področje obrambe (za prostorski razvoj 
ter režime urejanja območij in infrastrukture, namenjene za 
potrebe obrambe);

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste oz. Direkcija 
RS za ceste ter DARS d.d. podajo izhodišča za področje ra-
zvoja državnega cestnega prometa;

– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice poda 
izhodišča za področje razvoja državnega železniškega pro-
meta;

– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izho-
dišča za področje razvoja državnega letalskega prometa;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 
poda izhodišča za področje energetike (za racionalno rabo 
energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja 
posameznih vrst energetske infrastrukture);

– Ministrstvo za gospodarstvo poda izhodišča za področje 
rudarstva (zlasti za sanacijo opuščenih in rabo potencialnih 
nahajališč mineralnih surovin);

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg 
poda izhodišča za področje gospodarstva, ki obsega zagota-
vljanje 90-dnevnih obveznih rezerv naftnih derivatov;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo 
in konkurenčnost poda izhodišča za prostorsko relevantne vse-
bine za področje gospodarskega razvoja, ki obsega razvoj 
gospodarskih dejavnosti, industrije, malega gospodarstva 
ter razvoja gospodarskih con;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje go-
spodarskega razvoja, ki obsega razvoj turizma;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske 
komunikacije poda izhodišča za prostorsko relevantne vsebine 
za področje telekomunikacij in informacijski razvoj;

– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regional-
no politiko poda izhodišča za prostorsko relevantne vsebine 
za področje strukturne politike in skladnega regionalnega 
razvoja;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo poda izhodišča za področje kmetijstva, 
zlasti opredeli območja ter izhodišča za rabo in ohranjanje 
potencialov kmetijskih zemljišč in kmetijske politike;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo poda izhodišča za 
področje gozdarstva in lovstva, zlasti poda območja ter iz-
hodišča za rabo in ohranjanje potencialov gozdnih zemljišč in 
gozdarske politike;

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor poda izhodi-
šča iz svoje pristojnosti za področje gozdarstva;

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje dela, 
družine in socialnih zadev;

– Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za prostorsko 
relevantne vsebine za področje zdravstvenega varstva;

– Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za predšolsko 
vzgojo in osnovno šolstvo ter Direktorat za srednje in višje 

šolstvo podata izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za 
področje osnovnega, srednjega in višjega šolstva;

– Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje športa;

– Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Direktorat za znanost in visoko šolstvo poda izhodišča za 
prostorsko relevantne vsebine za področje visokega šolstva;

– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, 
nepremičnine in skupne službe državne uprave poda izhodišča 
za prostorsko relevantne vsebine za področje javne uprave.

– nosilci javnih pooblastil v občini, ki podajo izhodišča 
za razvoj za prostorsko relevantne vsebine vsak za področje 
iz svoje pristojnosti:

– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
– Elektro Celje, JP za distribucijo električne energije.

V primeru, da se v postopku priprave SPROM ugotovi, 
da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem 
programu, lahko pripravljavec SPROM k sodelovanju povabi 
tudi druge organe in organizacije.

4.3. Drugi udeleženci
V postopku priprave SPROM sodelujejo naslednji drugi 

udeleženci:
– vaške skupnosti Dolič, Dovže in Završe;
– sosednje občine Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju, 

Lovrenc na Pohorju, Vitanje, Zreče, Dobrna in Velenje;
– nevladne organizacije.
Vaške skupnosti sodelujejo pri pripravi SPROM s pobu-

dami za načrtovanje, v javnih razgrnitvah in javnih obravnavah 
ter pri usklajevanju prostorskih rešitev za območje lokalne 
skupnosti.

Sosednje občine so obveščene o postopku priprave 
SPROM, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in 
mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na 
njihove zadeve urejanja prostora ter sodelujejo pri načrtovanju 
prostorskih ureditev medobčinskega značaja.

Nevladne organizacije sodelujejo na prostorskih konfe-
rencah in kot zainteresirana javnost na javnih obravnavah.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za pripravo 
SPROM

Pri izdelavi SPROM je treba v možnem obsegu upoštevati 
že izdelane strokovne podlage. Seznam izdelanih strokovnih 
podlag hrani Občinski urad Občine Mislinja.

Izdelane strokovne podlage se uporabijo in upoštevajo, v 
kolikor so ustrezno ažurne, skladne s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije, terminološko skladne z veljavnimi predpisi 
za področje, ki ga obravnavajo ter določajo cilje in odgovarjajo 
na dileme in vprašanja prostorskega razvoja, za katerega si 
občina Mislinja prizadeva v naslednjih letih.

Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za 
SPROM zagotovijo naslednje strokovne podlage:

5.1. Obvezne strokovne podlage pripravljavca
V postopku priprave SPROM zagotovi pripravljavec na-

slednje obvezne strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru,
– analiza razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru,
– študija ranljivosti prostora.
5.2. Druge strokovne podlage pripravljavca
Poleg obveznih zagotovi pripravljavec še naslednje stro-

kovne podlage:
– poselitev v Občini Mislinja vključno z analizo razpoložlji-

vih zemljišč za gradnjo v naseljih, v kolikor v okviru analize sta-
nja in teženj ne bo mogoče pripraviti dovolj podrobnih analiz;

– po potrebi podrobnejše strokovne podlage za naselja, 
za katera bo kot sestavni del SPROM pripravljena urbanistična 
zasnova.

Po potrebi se izdelajo tudi druge strokovne podlage (npr. 
za sistem krajine v občini, v zvezi z identifikacijo glavnih pro-
blemov in smeri gospodarskega razvoja ter pričakovanji v go-
spodarskem razvoju na območju občine, strokovne podlage 
za krajinske zasnove, strokovne podlage za konkretizacijo 
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območij namenske rabe v prostoru …) oz. tiste, ki pomenijo 
predvsem ažuriranje oz. preveritev in noveliranje že izdelanih 
strokovnih podlag.

5.3. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki zagotovijo strokovne podlage 

za področje oz. dejavnost iz svoje pristojnosti, so:
– nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne 

dediščine;
– nosilec urejanja prostora za področje ohranjanja na-

rave;
– nosilec urejanja prostora za področje upravljanja z vo-

dami;
– nosilec urejanja prostora za področje kmetijstva;
– nosilec urejanja prostora za področje gozdarstva in 

lovstva.
V strokovnih podlagah opredelijo:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja 

dejavnosti, za katero so pristojni;
– predloge morebitnih razvojnih potreb oz. predloge pro-

storskih ureditev s področja dejavnosti, za katera je pristojen 
nosilec urejanja prostora, vključno s svojimi operativnimi pro-
grami;

– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru, 
za katero je pristojen tangirani nosilec urejanja prostora.

V postopku priprave SPROM lahko pripravljavec opusti 
katere od predvidenih ali zagotovi tudi druge strokovne pod-
lage, ki v gornje sezname niso zajete, v kolikor se v postopku 
to izkaže za potrebno oz. če to zahteva reševanje posameznih 
vsebinskih problemov ali usklajevanje odločitev o prostorskem 
razvoju občine. O opustitvi ali izdelavi dodatnih strokovnih 
podlag odloči župan.

6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na osnovi obveznih strokovnih podlag bodo pripravljene 

variantne rešitve razvoja posameznih dejavnosti v prostoru 

za tiste dejavnosti, kjer bodo variantne rešitve potrebne in 
smiselne.

Variantno rešitev izbere župan oz. projektni svet.
Variantne rešitve je treba pridobiti za del naselja oz. za 

del urbanistične zasnove, ki ureja prenovo in del, ki ureja širitev 
naselij.

Variantne strokovne rešitve se pridobijo z izdelavo va-
riantnih rešitev, ki jih izdela en ali več različnih prostorskih 
načrtovalcev. Način pridobitve variantnih rešitev se opredeli v 
teku izvajanja projekta v odvisnosti od vsebine in zahtevnosti 
problema, ki ga je potrebno rešiti.

7. Pridobitev geodetskih podlag
Potrebne geodetske podlage za pripravo SPROM zago-

tovi oz. pridobi pripravljavec.
SPROM se grafično prikaže na državni topografski karti v 

merilu 1: 50.000 oz. na drugi primerljivi geodetski podlagi.
Poleg tega se zagotovijo oz. uporabijo še ustrezno ažurni 

oz. novelirani:
– temeljni topografski načrt v merilih 1:5.000 in 1:10.000, 

DTK 1:25.000 in DTK 1:50.000 oz. njim primerljive sodobnejše 
inačice geodetskih podlag;

– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto načrt merila 1:5.000 ali 1:1.000;
– kataster stavb;
– register prostorskih enot;
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
– digitalni model reliefa;
– obstoječi podatki iz področja planiranja in urejanja pro-

stora;
– statistični podatki – SURS in Urban Audit.
Kartografska gradiva SPROM se izdelajo kot digitalni 

prostorski podatki v vektorski obliki s pripadajočimi opisnimi 
podatki z upoštevanjem pravil, ki veljajo za vzpostavitev geo-
grafskih informacijskih sistemov.

8. Roki za pripravo SPROM oziroma njenih posame-
znih faz

Za pripravo SPROM so opredeljeni naslednji okvirni 
roki:

Aktivnost Rok oz. trajanje aktivnosti Okvirni rok

Prva prostorska konferenca izvedena dne 21. 3. 2007 Marec 2007 

Sprejem programa priprave SPROM sprejel župan Občine Mislinja dne 30. 3. 2007 Marec 2007 

Zagotovitev obveznih in drugih strokovnih podlag 
pripravljavca

6 mesecev po sprejemu programa priprave SPROM September 2007

Izdelava gradiva za pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora

1 mesec po sprejemu programa priprave SPROM April 2007 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo smernice v 30 
dneh po prejemu vloge

Maj 2007 

Pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja 
prostora

vzporedno s pridobivanjem smernic nosilcev urejanja 
prostora

Najkasneje septem-
ber 2007

Priprava predloga SPROM 3 mesece po zagotovitvi strokovnih podlag November 2007

Druga prostorska konferenca 2 meseca pred javno razgrnitvijo predloga SPROM September 2007

Dopolnitev predloga SPROM 1 mesec po izvedeni drugi prostorski konferenci Oktober 2007
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Aktivnost Rok oz. trajanje aktivnosti Okvirni rok

Javna razgrnitev predloga SPROM prične 1 teden po objavi sklepa v uradnem glasilu, 
traja 30 dni

Januar 2008 

Javne obravnave predloga SPROM vaških 
skupnostih 

se izvedejo v času javne razgrnitve Januar 2008 

Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnav

15 dni po zaključeni javni razgrnitvi Januar 2008

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve in obravnav

do 30 dni po ureditvi pripomb Februar 2008

Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz 
razgrnitve in obravnav

po pripravi strokovnih stališč Marec 2008

Izdelava dopolnjenega predloga SPROM 1 mesec po opredelitvi župana do pripomb April 2008

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo mnenja v 30 
dneh po prejemu vloge

Maj 2008

Uskladitev dopolnjenega predloga SPROM z 
mnenji nosilcev urejanja prostora

1 mesec po prejemu mnenj nosilcev urejanja prosto-
ra

Junij 2008

Sprejem dopolnjenega predloga SPROM na 
občinskem svetu Občine Mislinja

po zagotovitvi usklajenega dopolnjenega predloga 
SPROM

Julij 2008

Pridobitev potrditve ministra za prostor na spre-
jeto SPROM

V 60 dneh po tem, ko minister za prostor prejme 
popolno vlogo

September 2008

Objava SPROM skupaj z datumom in številko 
sklepa ministra za prostor o potrditvi

Po pridobitvi potrditve ministra za prostor September 2008

1811. Program priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
Občino Mislinja

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02 in št. 8/03 – v nadaljevanju ZUreP-1) in 30. člena 
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno 
besedilo, 115/00, 60/02 in 114/04) je župan Občine Mislinja 
sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih za Občino Mislinja

I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA 
PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PRO-
STORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA OBČINO MISLINJA

S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogo-
jih za občino Mislinja (v nadaljevanju sprememba PUP)

– predmet in programska izhodišča sprememb PUP
– ureditveno območje sprememb PUP
– postopek in roki za pripravo ter sprejemanje sprememb 

PUP.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
sprememb PUP

V letu 2005 je bil sprejet Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino 

Kolikor bi bilo potrebno v postopku sprejemanja SPROM 
izvesti tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, se vzpo-
redno z gornjim postopkom od dopolnitve predloga SPROM na 
podlagi priporočil druge prostorske konference naprej izvaja 
tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z 
Zakonom o varstvu okolja. Priprava okoljskega poročila poteka 
vzporedno s pripravo predloga SPROM.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem SPROM
Sredstva, potrebna za pripravo in sprejem SPROM ter 

drugih aktivnosti, vezanih na prostorski akt, se zagotovijo iz 
proračuna Občine Mislinja za leta 2006, 2007 in 2008.

Za vsako leto se zagotovijo v sorazmernem deležu glede 
na potrebe in aktivnosti, ki izhajajo iz rokov za pripravo SPROM 
oz. njenih posameznih faz, navedenih v predhodni točki.

10. Druga določila
Pripravljavec bo objavljal obvestila o javni razgrnitvi ter 

o prostorskih konferencah v dnevnem časopisu Večer, ter na 
spletni strani občine Mislinja: http//www.mislinja.si.

Na zgornji spletni strani bodo dostopne tudi druge in-
formacije o pripravi SPROM. Na to stran lahko zainteresirani 
posredujejo svoja mnenja, stališča, predloge ipd.

11. Začetek veljavnosti
Program priprave SPROM se objavi v Uradnem listu RS 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Župan
Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.
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Mislinja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/05, (v 
nadaljevanju obstoječi PUP). Območje obstoječega PUP ostaja 
nespremenjeno. Razlogi za spremembe izhajajo iz potrebe za 
natančnejšim tolmačenjem določenih prostorskih pogojev, ki 
niso bili dovolj fleksibilno zastavljeni in zaradi tega niso ustreza-
li specifičnim potrebam uporabnikov prostora. Dodani bodo tudi 
podrobnejši oblikovalski pogoji za prenovo obstoječih počitni-
ških apartmajev v območju Turističnega centra na Kopah. Kot 
osnova za dopolnitve teh prenov na apartmajih bodo izdelane 
podrobnejše strokovne podlage, ki jih bodo zagotovili lastniki.

Predlagane spremembe bodo omogočile široki paleti in-
vestitorjev lažje pridobivanje gradbenega dovoljenja za željene 
posege v prostor.

Pri presoji te pobude je bilo ugotovljeno, da so spremembe 
PUP smiselne, saj v fazi, ko se je pripravljal PUP, niso bile zna-
ne konkretne potrebe in so se za prostorske ureditve določala 
izhodišča po dosedanjih izkušnjah. Predlagane spremembe 
PUP se nanašajo predvsem na funkcionalno oblikovalske po-
goje, pogoje za urejanje odprtih površin in tolerance. Določila, 
ki se nanašajo na urejanje prometnih, komunalnih, energetskih 
in okoljskih vsebin ne spreminjamo, zato ni predvideno ponov-
no zbiranje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

Prav tako bodo v okviru sprememb in dopolnitev PUP 
upoštevane pripombe, ki bodo rezultat sprejetih stališč do 
pripomb z javne razgrnitve.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb PUP je ZUreP-1 
(Uradni list RS, št. 110/02 in popravek št. 8/03), ki v svojem 
34. členu odloka določa skrajšan postopek. Le-ta se lahko 

uporabi tudi v primeru sprememb, za katere ni potrebna pre-
soja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne 
vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč in 
objektov. Spremembe PUP bodo izdelane v skladu s Pravilni-
kom o vsebini obliki in načinu priprave državnih in občinskih 
lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni 
list RS, št. 86/04).

2. Predmet in programska izhodišča sprememb PUP
Predmet priprave sprememb PUP je razviden iz pred-

hodne točke tega programa, kjer so navedeni razlogi za pri-
pravo.

Spremembe PUP bodo pripravljene po postopku in v 
fazah, predpisanih v ZureP-1 in sicer v smislu sprememb in 
dopolnitev vsebin navedenih v predhodni točki programa ter 
morebitnih ostalih ustreznih vsebin, ki se bodo izkazale smisel-
ne tekom postopka. Spremembe PUP bodo izdelane na osnovi 
podrobnih programov obeh pobudnikov za izdelavo sprememb 
in dopolnitev PUP.

Pripravljavec sprememb PUP je občinska uprava Občine 
Mislinja.

Naročnik sprememb PUP je Občina Mislinja.
Načrtovalec oz. izdelovalec sprememb PUP je podjetje 

ZUM d.o.o., izbrano s strani naročnikov.

3. Ureditveno območje sprememb PUP
Ureditveno območje sprememb PUP se ne bo spreminja-

lo. Zajema torej območje, opredeljeno z veljavnim PUP-om.

4. Postopek in roki za pripravo ter sprejemanje spre-
memb PUP

Postopek bo potekal v naslednjih fazah in rokih:

Izdelava predloga sprememb PUP, ki ga izdela izbrani 
načrtovalec

največ 15 dni od pridobitve smernic

Javna razgrnitev predloga sprememb PUP prične 7 dni po objavi javne razgrnitve, ki jo župan Občine 
Mislinja objavi v uradnem glasilu in traja 15 dni

Javna obravnava sprememb PUP, ki jo objavi in skliče žu-
pan Občine Radlje ob Dravi sočasno z javno razgrnitvijo, na 
kateri lahko občani, organi in organizacije podajo pripombe, 
predloge in vprašanja v zvezi s predlogom 

v času javne razgrnitve 

Predaja pripomb in predlogov za dopolnitve PUP, ki jih 
lahko podajo občani, organi in organizacije v času javne 
razgrnitve v pisni obliki

najkasneje 2 dni po zaključeni javni razgrnitvi

Opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve, ki jih izbranemu načrtovalcu posreduje 
pripravljavec sprememb PUP 

7 dni od predaje pripomb in predlogov

Stališča do pripomb in predlogov, ki jih potrdi župan 
Občine Mislinja 

2 dni od prejema opredelitve načrtovalca

Izdelava dopolnjenega predloga sprememb PUP, ki ga 
izdela izbrani načrtovalec

7 dni od potrditve stališč župana

Sprejem predloga dopolnjenega PUP, ki ga obravnava in 
sprejme občinski svet

v skladu s poslovnikom za delo Občinskega sveta
Občine Mislinja

Izdelava končnega elaborata, ki ga izdela izbrani načrtova-
lec po sprejemu Odloka o spremembah PUP na seji občin-
skega sveta in objavi v uradnem glasilu 

15 dni po objavi v Uradnem listu RS 
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Financiranje priprave in sprejemanje lokacijskega načrta
Izdelavo sprememb PUP, postopke priprave, izdelave, 

razgrnitve, javne objave in sprejemanja financira Občina Mi-
slinja.

Postopek sprejemanja sprememb PUP:
– izdelava predloga Sprememb PUP
Načrtovalec pripravi predlog sprememb PUP.
– javna razgrnitev in obravnava predloga sprememb 

PUP
Predlog sprememb PUP se javno razgrne za 15 dni. K 

predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz plan-
skega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, 
obrazložitev in utemeljitev povzetek sektorskih aktov in predpi-
sov, ki so bili upoštevani pri izdelavi sprememb PUP.

O razgrnitvi ter kraju in času obravnave pripravljavec jav-
nost obvesti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običa-
jen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.

V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno 
obravnavo.

Pripravljavec v času javne razgrnitve vodi zapisnik o po-
danih pripombah in predlogih.

– usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se opredeli do priporočil ter pripomb in pre-

dlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
Pripravljavec ob pomoči opredelitev načrtovalca zavzame 

stališča do podanih pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb PUP:
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame 

pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjeni predlog sprememb 
PUP.

– sprejem in objava sprememb PUP
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem ob-

činskemu svetu dopolnjen predlog sprememb PUP, h kateremu 
priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi. Predlog 
sprememb PUP sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se 
objavi v Uradnem listu RS.

Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne 

veljati naslednji dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena ZUreP-1 

(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna druga javna razgr-
nitev in obravnava predloga sprememb PUP, je treba pripraviti 
nov program priprave.

Št. 3505-01/2006
Mislinja, dne 4. aprila 2007

Župan
Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.

MURSKA SOBOTA

1812. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za 
namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem 
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim 
postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni 
moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbe o obli-
kovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 
namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni 
list RS, št. 43/06) ter s soglasjem Mestne občine Murska So-
bota št. 354-0001/2007-180 z dne 2. 4. 2007 distributer toplote 
objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo  

za namene daljinskega ogrevanja

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 

paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih za-
računava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote 
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postav-
kah:

Proizvod – storitev Merska 
enota

Cena
v evrih 

(€)

Cena
v SIT

Variabilni del:
a) Dobavljena toplota MWh
– stanovanjski odjem 51,8099 12.415,72
– ostali odjem 51,8099 12.415,72
b) Sanitarna voda m3 4,6629 1.117,42
Fiksni del:
a) Priključna moč kW/mesec
– stanovanjski odjem 1,5100 361,85
– ostali odjem 1,5100 361,85

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vre-
dnost.

III.
V obdobju dvojnega označevanja cen po Zakonu o 

dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, 
št. 101/05) je cena prikazana tudi v tolarjih (SIT).

IV.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik 

št. 00-07/07-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/07, 
dne 9. 3. 2007.

V.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. aprila 
2007 dalje.

Št. C0-009/2007-DP-03
Murska Sobota, dne 4. aprila 2007

Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Direktor
Mirko Šabjan l.r.

ODRANCI

1813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o predkupni pravici Občine Odranci na 
nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 21. in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 
in 21/06) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list 
RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci je na  
1. korenspondenčni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o predkupni pravici Občine Odranci  
na nepremičninah

1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Odranci na nepre-

mičninah (Uradni list RS, št. 93/06) se v 4. členu odloka doda 
za drugim odstavkom nov odstavek, ki se glasi 

»Občina uveljavlja predkupno pravico za potrebe osnovne 
šole na (stavbnih zemljiščih) parc. št. 850, 851 in 852/1 k.o. 
Odranci.«.

Tretji odstavek postane četrti.

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

Republike Slovenije.

Št. 21-1K/2007
Odranci, dne 26. marca 2007

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

1814. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskega reda 
Občine Odranci in Okoljskega poročila za 
Strategijo prostorskega razvoja Občine 
Odranci z revizijo

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 34. člena Statuta Občine 
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je župan Občine 
Odranci sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi Prostorskega reda  

Občine Odranci in Okoljskega poročila  
za Strategijo prostorskega razvoja  

Občine Odranci z revizijo

1. člen
Javno se razgrneta:
1. Predlog Prostorskega reda Občine Odranci
2. Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja 

Občine Odranci in njegova revizija.
Predmet Prostorskega reda občine je določitev podrob-

nejše rabe prostora občine in določitev meril in pogojev ter 
ukrepov za načrtovanje v prostoru. Poudarek je na širitvi obr-
tno-industrijske cone.

V okoljskem poročilu so podane informacije o upoštevanju 
okoljskih izhodišč, določenih v Zakonu o varstvu okolja in način 
spremljanja vplivov predvidenih ureditev na okolje.

2. člen
Javna razgrnitev se prične v četrtek 19. 4. 2007 in bo 

potekala v prostorih Občine Odranci, Panonska 33, 9233 Od-
ranci, kjer bo knjiga pripomb. Razgrnitev bo trajala najmanj 30 
dni in se po potrebi lahko podaljša. V času javne razgrnitve bo 
organizirana tudi javna obravnava za oba akta. Datum javne 
obravnave bo določen naknadno in objavljen na krajevno obi-
čajen način.

3. člen
Pisne pripombe na razgrnjena predloga Prostorskega 

reda in Okoljskega poročila ter njegove revizije lahko zainte-

resirani občani in drugi subjekti podajo v knjigi pripomb in na 
javni razpravi ali jih v času razgrnitve posredujejo po pošti na 
Občino Odranci.

4. člen
Ta sklep začne veljati z objavo v Uradnem listu RS.

Št. Ž-164/2007
Odranci, dne 6. aprila 2007

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

ROGAŠKA SLATINA

1815. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini 
Rogaška Slatina

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Ro-
gaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski 
svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 28. 3. 2007 
sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška Slatina

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok podrobneje določa naloge krajevnih skupnosti 

Občine Rogaška Slatina, njihovo financiranje, premoženje, 
nadzor, organe ter načela za njihovo delovanje.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava.
V pravnem prometu nastopajo v okviru nalog, ki so jim 

dane s statutom občine, tem odlokom in statutom krajevne 
skupnosti.

3. člen
V Občini Rogaška Slatina so ustanovljene tri krajevne 

skupnosti, in sicer:
1. Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina, ki vključuje 

naselja: Rogaška Slatina, Rjavica, Brestovec, Velike Rodne, 
Male Rodne, Rajnkovec, Prnek, Ceste, Gaberce, Plat, Nimno, 
Tekačevo, Ratanska vas, Kamence, Pristavica, Topole, Tržišče, 
Gradiški dol, Zgornje Negonje, Spodnje Negonje, Irje, Cerovec 
pod Bočem, Tuncovec, Zgornje Sečovo, Spodnje Sečovo,Vinec 
in Kačji dol.

2. Krajevna skupnost Kostrivnica, ki vključuje naselja: 
Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Ko-
strivnici, Kamna gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, 
Zgornja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zgornji Gabernik in 
Zagaj pod Bočem.

3. Krajevna skupnost Sveti Florijan, ki vključuje naselja: 
Sveti Florijan in Strmec pri Svetem Florijanu.

4. člen
Svet krajevne skupnosti Rogaška Slatina šteje devetnajst 

članov, Svet krajevne skupnosti Kostrivnica enajst in Svet kra-
jevne skupnosti Sv. Florijan pet članov.



Stran 4786 / Št. 33 / 13. 4. 2007  Uradni list Republike Slovenije

Sedeži krajevnih skupnosti se določijo v njihovih statu-
tih.

Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni 
praznik, grb in zastavo.

Občinski svet lahko s sklepom prenese opravljanje do-
ločenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevni 
skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna 
sredstva.

5. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del 

občine ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, 
s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo 
območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta 
ožjega dela občine.

Pobudo za ukinitev oziroma ustanovitev ožjih delov občine 
ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 
s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski 
svet mora pobudo obvezno obravnavati ter nanjo predhodno 
pridobiti mnenje sveta krajevne skupnosti.

Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo 
njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na 
referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij 
v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje 
interesa se nanaša na ime in območje ožjega dela občine.

6. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki jih občinski svet 

prenese v njihovo pristojnost in ki se nanašajo na prebivalce 
krajevne skupnosti, zlasti pa naslednje naloge:

– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe 

krajevnega prebivalstva,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na-

našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti,
– organizira prostovoljno delo in zbira finančna sredstva 

za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,
– upravlja in vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki 

jih ima v upravljanju,
– skrbi za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih zani-

mivosti, zlasti spominskih obeležij,
– skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v sodelovanju s pristojnimi organi občine, za katere jih določi 
občina,

– druge zadeve iz pristojnosti krajevne skupnosti in nalo-
ge, katere ji prenese in poveri občinski svet in župan.

Občinski svet je dolžan zaprositi za mnenje organ krajev-
ne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese 
samo te skupnosti.

7. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega od-

bora občine, četrtine članov krajevne skupnosti ali zbora ob-
čanov krajevne skupnosti razpusti svet in razpiše predčasne 
volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu zaupane oziroma jih izvr-

šuje v nasprotju z zakonom ali splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi 

občanov ali če nenamensko uporablja sredstva dodeljena iz 
proračuna občine.

III. ORGAN KRAJEVNIH SKUPNOSTI

8. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki 

ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalne volitve, izvolijo 

volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne 
skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupno-
sti razpiše župan, opravijo se istočasno kot redne volitve v 
občinski svet.

Predsednik sveta predstavlja in zastopa krajevno sku-
pnost. Krajevna skupnost v statutu določi, ali ima krajevna 
skupnost enega ali dva podpredsednika.

Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov pred-
sednika in na predlog predsednika enega oziroma dva pod-
predsednika z večino glasov navzočih članov. Podpredsednik 
sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih 
določi predsednik. Predsednik sveta določi, kateri podpredse-
dnik ga nadomešča v času odsotnosti oziroma predčasnega 
prenehanja mandata.

Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve na svoji seji 
z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko ve-
ljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov krajevne 
skupnosti.

Svet krajevne skupnosti sprejeme statut krajevne skupno-
sti z dvotretjinsko večino vseh članov.

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

Za delovanje sveta se smiselno uporablja poslovnik ob-
činskega sveta, lahko pa sprejme tudi svoj poslovnik, za spre-
jem katerega je potrebna enaka večina kot za sprejem statuta 
krajevne skupnosti.

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah 
sveta krajevnih skupnosti, nima pa pravice glasovati.

IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE NALOG  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

9. člen
Občina Rogaška Slatina iz sredstev proračuna namenja 

sredstva za financiranje krajevnih skupnosti. Prihodki in odhod-
ki ožjega dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem 
načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.

Ožji del občine se ne sme zadolževati, brez predhodnega 
soglasja občinskega sveta.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti odgo-
varja občina subsidiarno.

Občina ne prevzema nase finančnih obveznosti za naloge 
oziroma programe, ki jih krajevna skupnost ni predhodno uskla-
dila z njo in ki niso zajeti v proračunu občine.

Sredstva iz proračuna Občine Rogaška Slatina za finan-
ciranje nalog krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina, kot 
so opredeljene v odloku o krajevnih skupnostih, se delijo na 
podlagi dveh kriterijih. Sedemdeset odstotkov sredstev pripada 
posamezni krajevni skupnosti po kriteriju števila prebivalcev 
in trideset odstotkov sredstev po kriteriju velikosti posamezne 
krajevne skupnosti, po naslednji tabeli:

Krajevna skupnost Število 
prebivalcev

% Površina % 70:30

MKS Rogaška 
Slatina 8726 83 41,0 km2 56 74
KS Kostrivnica 1288 12 20,7 km2 28 17
KS Sv. Florijan 530 5 11,5 km2 16 9

Krajevni skupnosti se lahko namenijo tudi dodatna sred-
stva, ki se delijo na podlagi predhodnega dogovora o sofinan-
ciranju skupnega projekta. Krajevna skupnost pridobi sredstva, 
ko je projekt realiziran.

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb interesa ob-
čanov krajevne skupnosti lahko le ta pridobiva sredstva tudi iz 
drugih virov, kot so:
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– s prostovoljnimi prispevki pravnih in fizičnih oseb,
– s plačili za storitve,
– s prihodki od premoženja ožjega dela občine, skladno 

z zakonom,
– z drugimi načini, opredeljenimi v statutu krajevne sku-

pnosti.
Krajevne skupnosti morajo pripraviti predloge finančnih 

načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski 
proračun.

Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodne-
ga soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, 
ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri 
pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del 
občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 
opravlja nadzorni odbor občine, ki v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti o tem obvesti občinski svet občine.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Svet krajevne skupnosti predloži občinskemu svetu v so-

glasje statut krajevne skupnosti, ki prične veljati, ko da občinski 
svet nanj soglasje.

Krajevne skupnosti morajo svoje statute uskladiti s tem 
odlokom najkasneje do dne 30. 6. 2007.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 27/96, 69/03, 45/04).

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št.  0320-0009/2007-03
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) 
in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina 
na 5. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
I. Osnovna šola Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustano-

vitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 54/98, 123/03).

2. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki 

se glasi:
»Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, imenovani Svet šole opravlja svoje 
naloge do izteka mandata.

Št. 0320-0009/2007-12
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) 
in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina 
na 5. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
II. Osnovna šola Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustano-

vitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 54/98, 123/03).

2. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki 

se glasi:
»Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, imenovani Svet šole opravlja svoje 
naloge do izteka mandata.

Št. 0320-0009/2007-11
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Rogaška Slatina

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) 
in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina 
na 5. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel



Stran 4788 / Št. 33 / 13. 4. 2007  Uradni list Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Vrtec Rogaška Slatina

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o usta-

novitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Roga-
ška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96, 36/00, 123/03).

2. člen
Besedilo 9. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki 

se glasi:
»Svet vrtca sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, imenovani Svet šole opravlja svoje 
naloge do izteka mandata.

Št. 0320-0009/2007-13
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SVETA ANA

1819. Program priprave Strategije prostorskega 
razvoja Občine Sveta Ana

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; 
v nadaljevanju: ZUreP-1) in 6. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je župan Občine Sveta Ana 
dne 10. 4. 2007 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja  

Občine Sveta Ana

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
Strategije prostorskega razvoja Občine Sveta Ana (v nada-
ljevanju: SPROSA)

1.1. Ocena stanja
Lega v prostoru
Občina Sveta Ana leži na skrajnem severovzhodnem 

delu Osrednjih Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med 
rekama Velko in Ščavnico in severno od potoka Ščavnica proti 
reki Muri. Statistično sodi v Podravsko regijo. Sosednje občine 
so Lenart na jugu, Benedikt na jugovzhodu, Gornja Radgona 
in Apače na severovzhodu ter Šentilj in Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah na zahodu. Teritorij občine obsega površino 37,2 km2, 
po popisu iz leta 2002 pa je v občini živelo 2.263 prebivalcev.

Nadmorska višina območja je najnižja v dolinskem delu 
naselja Zgornja Ščavnica 260 m in najvišja na vzpetini 404 m 
v naselju Lokavec. Na območju občine prevladujejo dolga in 
položna slemena, ki so na severnih nižjih delih pobočja pora-
sla z gozdovi, na južnih pa so travniki, pašniki, sadovnjaki in 
vinogradi.

Najobsežnejšo enoto v geotektonskem smislu predsta-
vljajo Slovenske gorice. Teren je izsekan s številnimi prelomi v 
različnih smereh. Na okrog 95% območja so zastopani pano-
nijski sedimenti: peščen lapor in glina, pesek in prod. Kmetijske 
površine so v večjih dolinah močvirne, na položnejših višje 
ležečih pobočjih pa so njive in sadovnjaki, ponekod tudi vino-
gradi izpodrinili gozd.

Ozemlje občine pripada povodju Ščavnice, manjši del pa 
povodju Velke.

Občinsko središče je naselje Sveta Ana na nadmorski 
višini 356 m, ki leži v osrednjem področju občine ob regionalni 
cesti, ki povezuje bližnje večje naselje Lenart z Občino Šentilj 
oziroma z mejnim prehodom z Avstrijo Trate.

Upravna členitev in tip poselitve
Občino sestavlja 12 naselij s skupno 2.263 prebivalci (po 

podatkih iz popisa 2002), in sicer Dražen vrh – del (182 prebi-
valcev), Froleh (127 prebivalcev), Kremberk (238 prebivalcev), 
Krivi vrh (124 prebivalcev), Ledinek (205 prebivalcev), Lokavec 
(207 prebivalcev), Rožengrunt (180 prebivalcev), Sveta Ana 
(143 prebivalcev), Zg. Bačkova (43 prebivalcev), Zg. Ročica 
(65 prebivalcev), Zg. Ščavnica (477 prebivalcev) in Žice (272 
prebivalcev).

Po površini je največje naselje Zg. Ščavnica, najmanjši 
pa Froleh. Po številu prebivalcev je največje naselje prav tako 
Zg. Ščavnica, najmanjše pa Zg. Bačkova. Ureditveno območje 
naselja je oblikovano v naseljih Sveta Ana in Lokavec. Obliko-
vanje ureditvenega območja naselja pomeni tudi območje z 
večjo koncentracijo prebivalcev v naštetih naseljih.

Za ostali prostor je značilna razpršena poselitev Sloven-
skih goric. V odprtem prostoru ne gre za pojav samotnih kmetij, 
temveč so značilnost poselitve kmečki domovi, ki so razpore-
jeni po prostoru, niso strnjeno zazidani, temveč so med njimi 
kmetijska zemljišča. Značilnost goric je tudi ta, da se poselitev v 
glavnem usmerja na vrhove slemen, deloma pa tudi na pobočja 
in na robne dele dolin.

Prebivalstvo, demografski trendi, zaposlenost
Na teritoriju občine je po podatkih iz popisa leta 2002 

 živelo 2.263 prebivalcev. To je manj kot na istem teritoriju leta 
1991, ko je bilo s popisom evidentiranih 2.295 prebivalcev. 
Podatki kažejo, da se naravno in selitveno gibanje letno spre-
minjata, odvisna pa sta predvsem od socialnih, družbenih, 
političnih in gospodarskih razmer.

Depopulacija se dejansko dogaja v obliki odhajanja mlaj-
še populacije, ker na območju, prav tako pa ne v bližnji okolici 
ni dovolj velikih zaposlitvenih centrov z zadostnim številom 
delovnih mest.

Povečanja števila prebivalstva ni za pričakovati. Veliko bo 
že doseženo, če se prebivalstvo ne bo več zmanjševalo. To pa 
bo moč doseči tudi z ustrezno prostorsko politiko, z ugodnimi 
pogoji za bivanje, dobrimi prometnimi povezavami in z dobrimi 
pogoji za delovanje najrazličnejših dejavnosti, ki bodo omogo-
čale zaposlovanje v domačem okolju.

Starostna piramida kaže, da gre predvsem za zrelo 
prebivalstvo. To pa posledično zahteva zagotavljanje novih 
dejavnosti, ki bodo namenjene potrebam starejših občanov. 
Hkrati bo potrebno privabiti mlade ljudi v občino, saj je mogoče 
pričakovati, da bo število vzdrževanega prebivalstva v občini 
naraščalo.

V Občini Sveta Ana je izobrazbena sestava prebivalstva 
razmeroma slaba. Največji delež prebivalstva, starega 15 ali 
več let, je z osnovnošolsko izobrazbo, z visoko in višjo pa je le 
manjši delež prebivalstva.

V prihodnosti bo potrebno poskrbeti za dvig izobrazbene 
ravni v celotni občini. Dvig izobrazbene ravni bo pomenil za 
občino veliko pridobitev, saj to pomeni več znanja in s tem 
inovativnosti, kreativnosti, možnosti za razvoj novih in obsto-
ječih dejavnosti in s tem razvoja gospodarstva in prostora na 
splošno.

Zaposlenost prebivalcev je nizka, migracijski tokovi pa 
zelo veliki. Zaposlovanje v domačem okolju je najbolj zastopa-
no v kmetijstvu, nekaj pa tudi v obrti. Perspektivno področje, ki 
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bi v bodoče lahko dalo zaposlitev oziroma nova delovna mesta, 
je turizem (npr. turistične kmetije, izletništvo, pohodništvo ...).

Po podatkih iz popisa 2002 je živelo na teritoriju Občine 
Sveta Ana 447 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 20% vsega 
prebivalstva. 34% delovno aktivnih je bilo kmetov, 66% pa sa-
mozaposlenih oseb in oseb, zaposlenih v podjetjih in v drugih 
podjetniških oblikah. Visok odstotek kmetijske dejavnosti uvr-
šča Občino Sveto Ano med občine Podravja z visoko zastopa-
nostjo kmetijske dejavnosti, vendar ne na najvišje mesto.

Gospodinjstva in stanovanja
Ob popisu leta 2002 je bilo na območju občine evidentira-

nih 641 gospodinjstev. Njihovo število se je od leta 1991 pove-
čalo za 15%, kar ob hkratnemu zmanjšanju števila prebivalcev 
kaže na drobljenje gospodinjstev na manjše enote. Povprečno 
živi v gospodinjstvu 3,5 članov. Ne glede na to, da je število 
članov gospodinjstva v Slovenskih goricah povsod nad 3,2 
članov, je število članov gospodinjstva v primerjavi z drugimi 
občinami te regije kljub temu visoko.

Trendi družbenega in gospodarskega razvoja
Na splošne pogoje razvoja, ki jih bo treba upoštevati tudi 

v urejanju prostora na različnih ravneh in pri pripravi novih 
prostorskih aktov občine, vplivajo poleg navedenih še nekateri 
trendi družbenega in gospodarskega razvoja, in sicer:

– globalizacija
Gre za proces gospodarskega povezovanja preko na-

cionalnih meja s specifičnimi značilnostmi, ki jih definira vse 
hitrejši tempo življenja in kjer čas vedno bolj kroji naše življenje. 
Kupovanje časa postaja gibalo številnih storitvenih dejavnosti 
(npr. kupovanje prek interneta, popoldansko varstvo otrok, či-
stilni servis) in načina življenja (vse takoj in čim več, mobilnost 
kot princip in vrednota).

– terciarizacija
Gre za proces prestrukturiranja gospodarstva od se-

kundarnih k terciarnim in kvartarnim dejavnostim. Storitev kot 
najpomembnejša vrsta tržnega proizvoda pomeni pomemben 
preobrat v ekonomski strukturi kraja, strukturi prebivalcev (zla-
sti poklicni), v razmestitvi gospodarskih dejavnosti, v zapo-
slovanju, v načinu preživljanja prostega časa, v potencialih in 
razvoju podeželja itd.

– zmanjševanje rodnosti in zmanjševanje števila članov 
gospodinjstev

Gospodarstvo prevzema primat nad politiko, zaradi če-
sar idejo socialne države izrinja ideja profita. S tem je pove-
zana vse večja socialna negotovost in zmanjševanje števila 
rojstev.

– unifikacija in izgubljanje regionalnih posebnosti
V globalizirani družbi mora biti produkt zanimiv za potro-

šnike na vseh koncih sveta. V razvoju so v prednosti velika 
mesta in urbane aglomeracije, kjer so sedeži velikih gospodar-
skih sistemov in multinacionalnih družb, ki ležijo ob mednaro-
dnih infrastrukturnih koridorjih in ki so območja koncentracije 
prebivalcev.

– staranje prebivalstva
Delež starega prebivalstva se ne povečuje samo na pode-

želju, temveč tudi oziroma predvsem v mestih. Starostni indeks 
dosega samo v obmestnih naseljih ugodne vrednosti.

– zmanjševanje števila članov gospodinjstev
Nekdaj običajne družine s 4 člani in več so danes redkost. 

Povečalo se je število dvočlanskih gospodinjstev in število 
samskih. Eno največjih demografskih sprememb v Sloveniji 
predstavlja povečevanje zunajzakonskih skupnosti med letoma 
1991 in 2002 iz 17.000 na 42.000 (indeks 242). Zmanjševa-
nje števila članov gospodinjstev pomeni potrebo po manjših 
stanovanjih, povečevanje števila gospodinjstev pa potrebo po 
več stanovanjih.

– mobilnost
Razdalja med dvema krajema še nikoli ni bila tako re-

lativna kakor postaja danes, ko oddaljenost merimo bolj v 
časovnih, kakor daljinskih merah. Posledica večje mobilnosti je 
razseljevanje prebivalstva razpršeno v prostoru in prostorsko 
nevezan način življenja.

– disperzija gospodarskih in socialnih dejavnosti
Širjenje neagrarnih dejavnosti, ki so bile nekoč posebnost 

in privilegij mest, je zajelo tudi podeželje oziroma prostor izven 
mest. Celoten prostor postaja v gospodarskem in socialnem 
smislu vse bolj izenačen. Meja med mestom in okolico je vedno 
manj prepoznavna. Še posebej velja to za socialne razmere in 
način življenja.

1.2. Razlogi za pripravo SPROSA
Gre za pripravo občinskega strateškega prostorskega 

akta, ki ga opredeljuje
ZUreP-1.
Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb Občine Sveta Ana po 

preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posa-
mezna področja, kot jih opredeljuje veljavni prostorski plan za 
območje Občine Sveta Ana, ki je bil sprejet v letu 2004. Z novim 
prostorskim aktom želi občina v prostoru omogočiti aktivira-
nje razvojnih potencialov in njenih posameznih delov, sanirati 
različne probleme v urbanem in odprtem oziroma ruralnem 
prostoru, zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih 
kakovosti v prostoru ter določiti rabo prostora in razvoj dejav-
nosti v prostoru ob upoštevanju načel vzdržnega prostorskega 
razvoja.

1.3. Pravna podlaga za pripravo SPROSA
Neposredno pravno podlago za pripravo SPROSA pred-

stavljata 12. in 171. člen ZUreP-1, posredno pa tudi številni 
drugi predpisi, ki nalagajo občini skrb za urejanje svojega 
prostora, za racionalno rabo prostora, za varovanje sestavin 
prostora in okolja ipd.

2. Predmet in programska izhodišča SPROSA

2.1. Predmet SPROSA
SPROSA bo obsegala naslednje vsebinske sklope:
A. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine:
– stanje, problemi in težnje v prostorskem razvoju obči-

ne,
– načela vzdržnega prostorskega razvoja,
– državni prostorski akti,
– razvojni dokumenti nosilcev urejanja prostora ter
– varstvene zahteve in usmeritve za posamezne sesta-

vine okolja;
B. Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru:
– razvoj naselij (opredelitev njihove vloge, funkcij in med-

sebojnih povezav v omrežju naselij),
– razmeščanje dejavnosti v prostoru (razporeditev sta-

novanj, proizvodnih dejavnosti, oskrbnih, storitvenih ter ostalih 
dejavnosti družbene javne infrastrukture, omrežij gospodar-
ske javne infrastrukture, na naravne vire vezanih območij, 
varstveno pomembnih območij ter vseh drugih dejavnosti v 
prostoru),

– določitev prioritet in ukrepov za doseganje ciljev v pro-
storskem razvoju občine;

C. Zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v 
prostoru:

– zasnova poselitve (usmeritve za razvoj naselij v zvezi 
z rabo površin, prenovo, sanacijo, širitvijo, skladno oblikovno 
podobo ter urejanjem javnih površin),

– zasnova komunalne infrastrukture (način navezovanja 
in usmeritve za razvoj prometnega, energetskega in teleko-
munikacijskega omrežja ter omrežja in objektov gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena),

– zasnova krajine (usmeritve glede rabe prostora za raz-
lične namene in dejavnosti, območja s prevladujočimi omejitva-
mi za razvoj dejavnosti ter usmeritve za graditev objektov zunaj 
poselitvenih območij),

– usmeritve za zagotavljanje opremljanja zemljišč ter 
 vrste prostorskih ukrepov;
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D. Urbanistične zasnove:
– urbanistična zasnova občinskega središča Sveta Ana
– po potrebi oziroma v odvisnosti od ugotovitev strokovnih 

podlag tudi urbanistična zasnova za Lokavec
Posamezna urbanistična zasnova obsega naslednjo vse-

bino:
– ureditveno območje urbanistične zasnove;
– zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru;
– območja prenove naselja in koncept prenove;
– območja za širitev naselja in koncept širitve;
– zasnovo namenske rabe površin z usmeritvami za ure-

janje javnih površin in s prikazom površin, namenjenih javnemu 
dobru; pri tem so območja pretežne rabe površin v naselju s 
predpisom definirana in jih ni mogoče oblikovati poljubno ozi-
roma neodvisno;

– zasnovo infrastrukturnih sistemov;
– zasnovo ureditve zelenih in športno-rekreativnih površin 

v naselju;
– zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred 

naravnimi in drugimi nesrečami;
– zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 

prostora v naselju;
– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in var-

stvo kulturne dediščine;
– usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko 

oblikovanje naselja ter ohranjanje arhitekturne identitete v na-
selju;

– členitev območja urbanistične zasnove na posamezne 
funkcionalne enote;

– druge ureditve, ki vplivajo na razvoj naselij;
– usmeritve za postopno uresničevanje načrtovanih ure-

ditev;
– okvirna območja urejanja z občinskimi lokacijskimi na-

črti;
– kriterije za izvedbo prostorskih ukrepov.
E. Krajinske zasnove:
Krajinske zasnove zaenkrat niso predvidene. Morebitna 

izdelava bo opredeljena na podlagi ugotovitev iz analize stanja 
in teženj v prostoru. Pripravljene in sprejete bodo kot spremem-
be in dopolnitve SPROSA.

F. Ukrepi za izvajanje:
– uresničevanje prioritet in usmeritev za dosego ciljev,
– programi in projekti za urejanje in razvoj prostora in 

prostorskih ureditev,
– prostorski ukrepi, kot jih določa ZUreP-1,
– opremljanje in urejanje zemljišč za gradnjo,
– stalno spremljanje stanja v prostoru (spremljanje stanja 

s predpisanimi minimalnimi enotnimi kazalniki ter poročilom o 
stanju na področju urejanja prostora).

2.2. Programska izhodišča
Na opredelitev programov oziroma vsebine SPROSA ne-

posredno vplivajo:
– »državna« programska oziroma vsebinska izhodišča, 

opredeljena v državnih prostorskih aktih, zlasti v Odloku o 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Uradni list 
RS, št. 76/04);

– »lastna« programska oziroma vsebinska izhodišča, ki 
jih opredeljuje zadovoljevanje identificiranih argumentiranih 
potreb po prostoru v Občini Sveta Ana.

ZUreP-1 določa, da občinski prostorski akti ne smejo biti 
v nasprotju z državnimi prostorskimi akti. Zato so za vsebino 
SPROSA pomembna tista programska oziroma vsebinska izho-
dišča iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljeva-
nju: SPRS), ki se nanašajo na Občino Sveta Ana. Občina mora 
pri razvoju v skladu s temeljnim načelom oziroma izhodiščem, 
t.j. trajnostnim razvojem, upoštevati omejitve v prostoru in ra-
zvoj usmerjati na manj ranljiva območja.

SPROSA ne more biti prostorski akt, ki bi povzemal samo 
državne usmeritve za svoj prostorski razvoj. Predvsem mora 

biti akt, ki ponuja ustrezne, kvalitetne in usklajene prostorske 
rešitve za lastne vsebinske probleme in dileme.

Doslej opravljene analize stanja, problemov in teženj pro-
storskega razvoja kažejo, da je treba s SPROSA načrtovati ra-
zvoj v prostoru z upoštevanjem naslednjih osnovnih izhodišč:

– zagotavljanje ustreznega prostora in okolja za racio-
nalen, učinkovit in usklajeni sinergijski razvoj gospodarskih, 
socialnih, prostorskih, okoljskih, kulturnih in drugih potencialov 
v skladu z načeli trajnostnega razvoja;

– ustvarjanje pogojev in iskanje rešitev, ki omogočajo 
sobivanje različnih uporabnikov in nosilcev urejanja prostora ter 
zagotavljanje izhodišč za konstruktivno koordinacijo različnih 
interesov;

– načrtovanje prostora tako, da bo poudarjeno upravljanje 
s prostorom in spoštovanje lastništva; to velja predvsem za 
urejanje prostora v naseljih;

– usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami 
na kvalitetnih osnovah in argumentih;

– zagotavljanje zadostnih ustreznih možnosti za razvoj 
dejavnosti in sistemov v prostoru;

– usmerjanje razvoja dejavnosti z upoštevanjem območij 
varovanja naravnih dobrin ter območij, ogroženih zaradi narav-
nih in drugih nesreč;

– prepoznavanje in ustrezno reševanje ter saniranje ob-
stoječih prostorskih problemov;

– povezovanje posameznih območij znotraj občine, pove-
zovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezo-
vanje v širšem prostoru regije in države;

– sodelovanje različnih nosilcev interesov in skupin po 
horizontalni in vertikalni ravni, uveljavljanje javne koristi in 
ustrezno vključevanje javnosti v procese oblikovanja in spre-
jemanja odločitev.

S pripravo SPROSA je treba slediti predvsem naslednjim 
osnovnim programskim oziroma vsebinskim izhodiščem:

1. Na področju poselitve: usmerjanje poselitve v nase-
lja, ohranjanje in kvalitetna nadgradnja razpršene poselitve 
in obvladovanje razpršene gradnje ter doseganje kakovosti in 
humanega razvoja naselij;

Občinski poselitveni sistem naj sledi v preteklih letih za-
stavljenemu globalnemu konceptu, ki ga tvorijo območja zgosti-
tve poselitve – naselji Sveta Ana v Slov. Goricah in Lokavec ter 
različne oblike poselitve in gradnje v odprtem prostoru vključno 
z opredeljeno obrtno cono ob reki Velki.

Glavnino poselitve usmerjamo v občinsko središče, kjer je 
koncentriranih tudi večina funkcij naselij. Za pokrivanje potreb 
po prostoru se prioritetno izrabijo za pozidavo že opredeljena 
območja, glede na potrebe pa se opredelijo tudi območja za 
zaokrožitev in razširitev naselja.

V odprtem prostoru občine se odvijajo zaokrožitve, za-
polnitve in dopolnitve obstoječih dejavnosti na že opredeljenih 
zemljiščih za gradnjo, prav tako pa tudi upravičene zaokrožitve 
zemljišč za gradnjo.

Razvoj poselitve na celotnem prostoru občine mora biti 
ustrezno podprt predvsem z razvojem prometne mreže in ko-
munalne in energetske infrastrukture, spoštovati pa je treba 
tudi zemljišča v primarni rabi, širše zelene površine občinskega 
središča ter omejitve, ki izhajajo iz varovanja naravnih dobrin in 
ustvarjenih kvalitet prostora.

2. Na področju infrastrukture: dopolnjevanje, prilagajanje 
in zaokroževanje obstoječih infrastrukturnih omrežij vseh vrst 
s ciljem racionalizacije in doseganja večje kvalitete oskrbnega 
standarda in varovanja okolja.

3. Na področju krajine: ohranitev kvalitetnih naravnih po-
tencialov ter kvalitetnih potencialov kulturne dediščine, omogo-
čanje njihovega razvoja ter zagotavljanje pogojev za integrira-
nje v splošni razvoj.

V odprtem prostoru občine ne predvidevamo večjih novih 
posegov in ureditev. Aktivnosti bodo usmerjene v aktiviranje ter 
po potrebi širitve in zaokrožitve oziroma kvalitetne nadgradnje 
že opredeljenega območja za obrtne in poslovne dejavnosti v 
odprtem prostoru v dolini ob reki Velka.
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Druge nove dejavnosti se v odprti prostor locirajo v prime-
ru, ko jih ni mogoče zagotoviti na poselitvenih območjih.

Z urbanistično zasnovo za občinsko središče je tre-
ba opredeliti rešitve, ki sledijo naslednjim osnovnim ciljem in 
izhodiščem:

– zagotavljanje zadostnih površin za razvoj dejavnosti 
v občinskem središču ob upoštevanju načel trajnostnega ra-
zvoja, racionalne rabe prostora in varstva dobrin splošnega 
pomena;

– prostor v naselju je treba načrtovati v smislu ponudbe 
oziroma je treba zagotavljati ustrezne prostorske rešitve za 
zadovoljiv, zadosten in hiter odziv na različne vrste potreb po 
prostoru – možnost hitre reakcije na konstruktivne pobude 
različnih investitorjev;

– razvoj in urejanje naselja mora zagotavljati pogoje za 
kvalitetno bivanje v njem;

– racionalna, učinkovita in enakomerna prostorska razpo-
reditev dejavnosti v naselju;

– izgrajevanje naselja navznoter ter programska, vsebin-
ska in oblikovna prenova degradiranih predelov naselja;

– opredelitev namenskih rab površin po principu prete-
žne rabe z upoštevanjem prepletanja kompatibilnih namenskih 
rab;

– rekonstrukcija in dograditev komunalne in energetske 
infrastrukture ter ureditev javnih zelenih površin.

2.3. Obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na 
okolje

Občina kot pripravljavec SPROSA bo obvestila Ministrstvo 
za okolje in prostor, da namerava pripraviti in sprejeti strategijo 
prostorskega razvoja Občine Sveta Ana. Zaprosila ga bo, da 
ji najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila sporoči, ali je za 
navedeni akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 
kot jo določa zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemlji-
vosti plana, kot jo opredeljuje zakon o ohranjanju narave.

Kolikor bo ministrstvo presodilo, da je v postopku priprave 
in sprejemanja SPROSA treba izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje, bo občina odločitev ministrstva z izvedbo postopka 
ustrezno spoštovala in upoštevala.

3. Okvirno ureditveno območje SPROSA

Ureditveno območje SPROSA je celotno območje Ob-
čine Sveta Ana.

Okvirno ureditveno območje urbanistične zasnove 
naselja Sveta Ana obsega območje ustreznega obstoječega 
naselja, območje za zadovoljevanje potreb po športnih, rekrea-
cijskih, zelenih in odprtih površinah v njegovi okolici in območja 
širitve naselja.

Ureditveno območje za urbanistično zasnovo za občinsko 
središče, prav tako pa po potrebi tudi za Lokavec bo natančno 
določeno v SPROSA na podlagi ugotovitev iz strokovnih podlag 
in odločitev v postopku priprave akta.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 
mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pri-
pravi SPROSA

4.1. Pripravljavec SPROSA, njegove naloge ter naloge 
drugih organov

Pripravljavec SPROSA je Občina Sveta Ana, Sveta Ana 
17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah.

Pripravo SPROSA vodi Občinska uprava Občine Sveta 
Ana.

Občinska uprava Občine Sveta Ana je odgovorna za pra-
vočasno predložitev predloga SPROSA v postopek verifikacije 
in sprejemanja ter za vse druge aktivnosti, ki so potrebne, da 
bi bila SPROSA pripravljena kvalitetno, pravno korektno, pra-
vočasno in racionalno.

V postopek priprave SPROSA je aktivno vključen župan 
Občine Sveta Ana, ki sprejema odločitve in ukrepe, vezane na 
pripravo predloga SPROSA. Župan vodi tudi prostorski konfe-
renci, ki se izvedeta v postopku sprejemanja programa priprave 
in SPROSA, kolikor za to ne pooblasti druge osebe.

4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi 

sestavi ter nosilci javnih pooblastil v občini, ki sodelujejo pri 
pripravi SPROSA in so določeni s tem programom priprave.

Nosilci urejanja prostora podajo izhodišča za prostorski 
razvoj in za pripravo SPROSA, in sicer iz vidika ekonomskega 
in družbenega razvoja ter varstva okolja.

Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave 
SPROSA s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojno-
sti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami nosilcev urejanja 
prostora.

Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo pre-
dloga SPROSA in mnenja k dopolnjenemu predlogu SPROSA 
v roku 30 dni od prejema vloge.

V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobiva-
nja smernic se šteje, da nosilec nima smernic, za pripravo pre-
dloga SPROSA pa se v takem primeru smiselno upoštevajo in 
uporabijo določila predpisov in morebitnih izdelanih strokovnih 
podlag za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.

V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobiva-
nja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na dopolnjeni 
predlog SPROSA nima pripomb oziroma da se z dopolnjenim 
predlogom SPROSA strinja.

V postopku priprave SPROSA sodelujejo naslednji nosilci 
urejanja prostora:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor 
poda izhodišča za področje poselitve (za razvoj in usmerjanje 
poselitve, za rabo urbanih zemljišč ter aktivno zemljiško politiko 
in za stanovanjsko gradnjo);

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino 
poda izhodišča za področje varstva kulturne dediščine (za 
razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstva kul-
turne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko 
relevantne);

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Mari-
bor poda izhodišča za področje varstva kulturne dediščine;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje 
oziroma Agencija RS za okolje poda izhodišča za področje 
oskrbe, odvajanja in čiščenja voda, za področje varstva 
okolja, za področje ohranjanja narave (za razvoj dejavnosti 
ohranjanja narave in varstva ter ohranjanja naravnih vrednot), 
za področje upravljanja z vodami, za področje ravnanja z 
odpadki;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor poda izhodi-
šča za varstvo ter ohranjanje naravnih vrednot;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje poda izhodišča za področje zaščite in reševanja ter 
varstva pred drugimi nesrečami;

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve 
poda izhodišča za področje obrambe (za prostorski razvoj 
ter režime urejanja območij in infrastrukture, namenjene za 
potrebe obrambe);

– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste oziroma Di-
rekcija RS za ceste ter DARS d.d. podajo izhodišča za področje 
razvoja državnega cestnega prometa;

– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice poda 
izhodišča za področje razvoja državnega železniškega pro-
meta;

– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izho-
dišča za področje razvoja državnega letalskega prometa;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 
poda izhodišča za področje energetike (za racionalno rabo 
energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja 
posameznih vrst energetske infrastrukture);
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– Ministrstvo za gospodarstvo poda izhodišča za področje 
rudarstva (zlasti za sanacijo opuščenih in rabo potencialnih 
nahajališč mineralnih surovin);

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg 
poda izhodišča za področje gospodarstva, ki obsega zagota-
vljanje 90-dnevnih obveznih rezerv naftnih derivatov;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo 
in konkurenčnost poda izhodišča za prostorsko relevantne vse-
bine za področje gospodarskega razvoja, ki obsega razvoj 
gospodarskih dejavnosti, industrije, malega gospodarstva 
ter razvoja gospodarskih con;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje go-
spodarskega razvoja, ki obsega razvoj turizma;

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske 
komunikacije poda izhodišča za prostorsko relevantne vsebine 
za področje telekomunikacij in informacijski razvoj;

– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regional-
no politiko poda izhodišča za prostorsko relevantne vsebine 
za področje strukturne politike in skladnega regionalnega 
razvoja;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo poda izhodišča za področje kmetijstva, 
zlasti opredeli območja ter izhodišča za rabo in ohranjanje 
potencialov kmetijskih zemljišč in kmetijske politike;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo poda izhodišča za 
področje gozdarstva in lovstva, zlasti poda območja ter iz-
hodišča za rabo in ohranjanje potencialov gozdnih zemljišč in 
gozdarske politike;

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor poda izhodi-
šča iz svoje pristojnosti za področje gozdarstva;

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje dela, 
družine in socialnih zadev;

– Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za prostorsko 
relevantne vsebine za področje zdravstvenega varstva;

– Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za predšolsko 
vzgojo in osnovno šolstvo ter Direktorat za srednje in višje 
šolstvo podata izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za 
področje osnovnega, srednjega in višjega šolstva;

– Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda 
izhodišča za prostorsko relevantne vsebine za področje športa;

– Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Direktorat za znanost in visoko šolstvo poda izhodišča za 
prostorsko relevantne vsebine za področje visokega šolstva;

– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, 
nepremičnine in skupne službe državne uprave poda izhodišča 
za prostorsko relevantne vsebine za področje javne uprave;

– nosilci javnih pooblastil v občini, ki podajo izhodišča 
za razvoj za prostorsko relevantne vsebine vsak za področje 
iz svoje pristojnosti:

– Mariborski vodovod Maribor d.d., Jadranska c. 28, Ma-
ribor,

– Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor,
– Saubermacher d.o.o., Sp. Porčič 4a, Lenart v Sloven-

skih goricah,
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Ma-

ribor,
– Elektro Maribor, JP za distribucijo električne energije.
V primeru, da se v postopku priprave SPROSA ugotovi, 

da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem 
programu, lahko pripravljavec SPROSA k sodelovanju povabi 
tudi druge organe in organizacije.

4.3. Drugi udeleženci
V postopku priprave SPROSA sodelujejo naslednji drugi 

udeleženci:
– sosednje občine Šentilj, Lenart, Benedikt, Gornja Rad-

gona, Apače in Sveti Jurij v Slovenskih goricah;
– nevladne organizacije.

Sosednje občine so obveščene o postopku priprave 
SPROSA, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in 
mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na 
njihove zadeve urejanja prostora ter sodelujejo pri načrtovanju 
prostorskih ureditev medobčinskega značaja.

Nevladne organizacije sodelujejo na prostorskih konfe-
rencah in kot zainteresirana javnost na javnih obravnavah.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za pripravo 
SPROSA

Pri izdelavi SPROSA je treba v možnem obsegu upošte-
vati že izdelane strokovne podlage. Izdelane strokovne podlage 
se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skla-
dne s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, terminološko 
skladne z veljavnimi predpisi za področje, ki ga obravnavajo 
ter določajo cilje in odgovarjajo na dileme in vprašanja prostor-
skega razvoja, za katerega si Občina Sveta Ana prizadeva v 
naslednjih letih.

Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za 
SPROSA zagotovijo naslednje strokovne podlage:

5.1. Obvezne strokovne podlage pripravljavca
V postopku priprave SPROSA zagotovi pripravljavec na-

slednje obvezne strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru;
– analiza razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru;
– študija ranljivosti prostora.

5.2. Druge strokovne podlage pripravljavca
Poleg obveznih zagotovi pripravljavec še naslednjo stro-

kovno podlago:
– poselitev v Občini Sveta Ana vključno s podrobnejšo 

strokovno podlago za naselji Sveta Ana in Lokavec.

5.3. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki zagotovijo strokovne podlage 

za področje oziroma dejavnost iz svoje pristojnosti, so:
– nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne 

dediščine;
– nosilec urejanja prostora za področje ohranjanja na-

rave;
– nosilec urejanja prostora za področje upravljanja z vo-

dami;
– nosilec urejanja prostora za področje kmetijstva;
– nosilec urejanja prostora za področje gozdarstva in 

lovstva.
V strokovnih podlagah opredelijo:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja 

dejavnosti, za katero so pristojni;
– predloge morebitnih razvojnih potreb oziroma predloge 

prostorskih ureditev s področja dejavnosti, za katera je pristo-
jen nosilec urejanja prostora, vključno s svojimi operativnimi 
programi;

– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru, 
za katero je pristojen tangirani nosilec urejanja prostora.

V postopku priprave SPROSA lahko pripravljavec zago-
tovi tudi druge strokovne podlage, ki v gornje sezname niso 
zajete, kolikor se v postopku to izkaže za potrebno oziroma 
če to zahteva reševanje posameznih vsebinskih problemov ali 
usklajevanje odločitev o prostorskem razvoju občine.

Kolikor bodo nadaljnja proučevanja prostora pokazala, 
da vse zastavljene strokovne podlage za kvalitetno reševanje 
prostorskih problemov in korektno sprejemanje prostorskih od-
ločitev niso potrebne, se le-te opustijo.

Odločitev o izdelavi dodatnih strokovnih podlag ali o nji-
hovi opustitvi sprejme župan.
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6. Način pridobitve strokovnih rešitev

Na osnovi strokovnih podlag bodo pripravljene variantne 
rešitve razvoja posameznih dejavnosti v prostoru za tiste dejav-
nosti, kjer bodo variantne rešitve potrebne in smiselne.

Variantne rešitve je treba pridobiti za del naselja oziroma 
za del urbanistične zasnove občinskega središča in po potrebi 
naselja Lokavec, ki ureja prenovo in del, ki ureja širitev.

Variantne strokovne rešitve se pridobijo z izdelavo va-
riantnih rešitev, ki jih izdela en ali več različnih prostorskih 
načrtovalcev. Način pridobitve variantnih rešitev se opredeli v 
teku izvajanja projekta v odvisnosti od vsebine in zahtevnosti 
problema, ki ga je potrebno rešiti.

Variantno rešitev izbere župan.

7. Pridobitev geodetskih podlag

Potrebne geodetske podlage za pripravo SPROSA zago-
tovi oziroma pridobi pripravljavec.

SPROSA se grafično prikaže na državni topografski karti 
v merilu 1: 50.000 oziroma na drugi primerljivi geodetski pod-
lagi.

Poleg tega se zagotovijo oziroma uporabijo še ustrezno 
ažurni oziroma novelirani:

– temeljni topografski načrt v merilih 1: 5.000 in 1:10.000, 
DTK 1: 25.000 in DTK 1: 50.000 oziroma njim primerljive so-
dobnejše inačice geodetskih podlag;

– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto načrt merila 1:5.000 ali 1:1.000;
– kataster stavb;
– register prostorskih enot;
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ozi-

roma ustrezne evidence o območjih in omrežjih gospodarske 
javne infrastrukture;

– digitalni model višin 12,5 x 12,5,
– statistični podatki ter drugi obstoječi podatki iz področja 

planiranja in urejanja prostora.
Kartografska gradiva SPROSA se izdelajo kot digitalni 

prostorski podatki v vektorski obliki s pripadajočimi opisnimi 
podatki z upoštevanjem pravil, ki veljajo za vzpostavitev geo-
grafskih informacijskih sistemov.

Formati podatkov za digitalni grafični prikaz morajo biti po-
vezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov ob upoštevanju 
natančnosti geodetskih podatkov in tehničnimi zahtevami za 
funkcioniranje geografskih informacijskih sistemov.

8. Roki za pripravo SPROSA oziroma njenih posame-
znih faz

Za pripravo SPROSA so opredeljeni naslednji okvirni 
roki:

Aktivnost Čas trajanja aktivnosti Okvirni rok

Izvedba prve prostorske konference konec
marca 2007

Program priprave SPROSA sprejel župan Občine 
Sveta Ana 

začetek
aprila 2007

Objava programa priprave SPROSA v Uradnem listu 
RS

začetek
aprila 2007

Zagotovitev obveznih in drugih strokovnih podlag 
pripravljavca

4 mesece po sprejemu programa priprave 
SPROSA 

avgust 2007

Izdelava gradiva za pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora

po sprejemu programa priprave SPROSA april 2007

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo smernice v 
30 dneh po prejemu vloge

maj 2007

Pridobitev strokovnih podlag nosilcev urejanja 
prostora

vzporedno s pridobivanjem smernic nosilcev 
urejanja prostora

najkasneje do 
julija 2007

Priprava predloga SPROSA 3 mesece po zagotovitvi strokovnih podlag oktober 2007

Druga prostorska konferenca 1 mesec pred javno razgrnitvijo predloga 
SPROSA

september 2007

Dopolnitev predloga SPROSA 1 mesec po izvedeni drugi prostorski konferenci oktober 2007

Javna razgrnitev predloga SPROSA začne 1 teden po objavi sklepa v uradnem glasilu, 
traja 30 dni

november -de-
cember 2007

Javne obravnave predloga SPROSA v krajevnih 
skupnostih 

se izvedejo v času javne razgrnitve december 2007

Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
obravnav

15 dni po zaključeni javni razgrnitvi december 2007
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Aktivnost Čas trajanja aktivnosti Okvirni rok

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in obravnav

do 30 dni po ureditvi pripomb Januar 2008

Opredelitev župana občine Sveta Ana do pripomb in 
predlogov iz razgrnitve in obravnav

po pripravi strokovnih stališč februar 2008

Izdelava dopolnjenega predloga SPROSA 1 mesec po opredelitvi župana Občine Sveta Ana 
do pripomb

februar–marec 
2008

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo mnenja v 
30 dneh po prejemu vloge

marec–april 2008

Uskladitev dopolnjenega predloga SPROSA z mnenji 
nosilcev urejanja prostora

1 mesec po prejemu mnenj nosilcev urejanja 
prostora

maj 2008

Sprejem dopolnjenega predloga SPROSA na 
Občinskem svetu Občine Sveta Ana

po zagotovitvi usklajenega 
dopolnjenega predloga SPROSA

junij 2008

Pridobitev potrditve ministra za prostor na sprejeto 
SPROSA

v 60 dneh po tem, ko minister za prostor prejme 
popolno vlogo avgust 2008

Objava SPROSA skupaj z datumom in številko sklepa 
ministra za prostor o potrditvi

po pridobitvi potrditve ministra za prostor september 2008

Kolikor bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje, 
se vzporedno z gornjim postopkom od dopolnitve predloga 
SPROSA na podlagi priporočil druge prostorske konference 
naprej izvaja tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v 
skladu z Zakonom o varstvu okolja. Priprava okoljskega poro-
čila poteka vzporedno s pripravo predloga SPROSA.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem SPROSA

Sredstva, potrebna za pripravo in sprejem SPROSA ter 
drugih aktivnosti, vezanih na prostorski akt, se zagotovijo iz 
proračuna Občine Sveta Ana za leti 2007 in 2008.

Za vsako leto se zagotovijo v sorazmernem deležu glede 
na potrebe in aktivnosti, ki izhajajo iz rokov za pripravo SPROSA 
oziroma njenih posameznih faz, navedenih v predhodni točki.

10. Druga določila

Pripravljavec bo objavljal obvestila o javni razgrnitvi ter 
o prostorskih konferencah v Uradnem listu RS, radiu Sloven-
ske gorice ter na spletni strani Občine Sveta Ana: http://www.
sv-ana.si

Na zgornji spletni strani bodo dostopne tudi druge infor-
macije o pripravi SPROSA. Na to stran lahko zainteresirani 
posredujejo svoja mnenja, stališča, predloge ipd. Za pripravo 
strani in ažurnost podatkov na njej je zadolžena občinska upra-
va Občine Sveta Ana..

11. Začetek veljavnosti

Program priprave SPROSA se objavi v Uradnem listu RS 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35000-03/2007
Sv. Ana v Slovenskih goricah, dne 10. aprila 2007

Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

VOJNIK

1820. Poslovnik nadzornega odbora Občine Vojnik

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list 
RS, št. 59/06) je nadzorni odbor Občine Vojnik na 2. seji dne 
26. 3. 2007 sprejel

P O S L O V N I K
nadzornega odbora Občine Vojnik

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej nadzornega 

odbora Občine Vojnik, odločanje na sejah, pristojnosti nadzor-
nega odbora in njegovih članov, organizacijo dela nadzorne-
ga odbora, postopek pri izvajanju nalog nadzora, angažiranje 
zunanjega strokovnega sodelavca, financiranje nadzornega 
odbora, razpolaganje s finančnimi sredstvi nadzornega odbora, 
postopek za spremembe poslovnika ter prehodne in končne 
določbe.

2. člen
Nadzorni odbor je organ občine, ki nadzira razpolaganje 

s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe pro-
računskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov pro-
računskih sredstev, kot določajo predpisi in zakoni ter Statut 
Občine Vojnik.

3. člen
Sedež nadzornega odbora je: Vojnik, Keršova ulica 8.

4. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo 

opravlja v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, 
Statuta Občine Vojnik in tega poslovnika.
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5. člen
NO Občine Vojnik ima svojo štampiljko.
Štampiljka je okrogle oblike, v premeru 3,5 cm, z napisom 

ob zgornjem robu NADZORNI ODBOR, ob spodnjem robu 
OBČINA VOJNIK in grb Občine Vojnik v sredini.

Pravico uporabe štampiljke ima predsednik oziroma pod-
predsednik nadzornega odbora in pooblaščeni član nadzor-
nega odbora in delavec strokovne službe občinske uprave s 
soglasjem predsednika nadzornega odbora.

6. člen
Predsednik nadzornega odbora in člani nadzornega od-

bora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Višino nadomestila za delo predsednika nadzornega od-

bora in članov nadzornega odbora določi občinski svet s svojim 
aktom.

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA  
IN NJEGOVIH ČLANOV

7. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnost:
– nadzira razpolaganje s premoženjem Občine Vojnik,
– nadzira namenskost in smotrnost porabe proračunskih 

sredstev,
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev,
– ima pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje 

uporabnikov proračuna in upravljavcev premoženja občine,
– podaja poročilo občinskemu svetu o poslovanju občine 

v preteklem letu,
– obvešča občinski svet, župana in uporabnike prora-

čunskih sredstev o svojih ugotovitvah ter občinskemu svetu 
predlaga v sprejem potrebne ukrepe, v primerih, da nadzorni 
odbor ugotovi nepravilnosti pri razpolaganju s premoženjem, 
namenskosti ali nesmotrnosti porabe proračunskih sredstev 
ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov prora-
čunskih sredstev,

– vabi k sodelovanju zunanje strokovne sodelavce,
– zagotavlja sredstva za delo nadzornega odbora,
Za uporabnika proračunskih sredstev se šteje pravno ali 

fizično osebo, ki dobiva javna sredstva iz proračuna občine. 
Nadzor se izvaja v okviru obsega javnih sredstev iz proraču-
na.

8. člen
Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristoj-

nosti:
– predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove 

seje,
– skrbi za udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine 

Vojnik,
– na zahtevo predsedujočega daje pojasnila na sejah 

občinskega sveta občine in njegovih teles,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega 

odbora,
– pripravlja in predlaga dnevni red za seje nadzornega 

odbora,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega 

odbora,
– povzame razpravo nadzornega odbora in oblikuje skle-

pe nadzornega odbora ter jih da v sprejem nadzornemu od-
boru,

– daje poročila komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja o opravljenem delu posameznih članov nadzorne-
ga odbora za namen izplačila plačil za opravljeno delo.

9. člen
Podpredsednik nadzornega odbora nadomešča predse-

dnika in ima v času, ko nadomešča predsednika, enake pri-

stojnosti kot predsednik nadzornega odbora. O nadomeščanju 
odloča predsednik nadzornega odbora. V primerih, ko pod-
predsednik nadzornega odbora ne nadomešča predsednika 
nadzornega odbora, ima podpredsednik enake pravice kot član 
nadzornega odbora.

10. člen
Član nadzornega odbora ima naslednje pravice in pri-

stojnosti:
– udeležuje se sej nadzornega odbora in ima pravico do 

razprave,
– udeležuje se sej Občinskega sveta Občine Vojnik in 

njegovih delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika 
nadzornega odbora,

– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega 
odbora,

– izvaja naloge, ki mu jih naloži predsednik nadzornega 
odbora,

– izvaja naloge, ki mu jih naloži nadzorni odbor,
– daje pobude za opravljanje nadzora po posameznih 

zadevah,
– predlaga sprejem posameznih sklepov.

11. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzo-

ra in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstav-
ka, če:

– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec nadzorovane osebe, s članom nadzornega odbora 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi ali izvenzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala;

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, pro-
kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;

– je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v 
postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana lahko zahteva tudi nadzorovana oseba 
in sam član nadzornega odbora. Zahteva za izločitev se vloži 
pri nadzornem odboru z navedbo okoliščin na katere se opira 
zahteva za izločitev. O izločitvi odloča nadzorni odbor na seji z 
večino glasov vseh članov.

STROKOVNA POMOČ NADZORNEMU ODBORU

12. člen
Občina Vojnik zagotavlja nadzornemu odboru strokovno 

pomoč, ki mu je potrebna pri njegovem delu. Strokovno pomoč 
za delo zagotavlja strokovni delavec občinske uprave, ki ga v 
soglasju z županom določi tajnik občine.

Strokovna pomoč za delo nadzornega odbora zajema: 
obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju za-
konodaje, posredovanje mnenj in gradiv pristojnih državnih in 
strokovnih institucij, posredovanje gradiv za strokovno izobra-
ževanje članov nadzornega odbora, pripravo splošnih aktov, 
sprejemanje in urejanje pošte, arhiviranje gradiv, vodenje evi-
dence o opravljenem delu nadzornega odbora.

Nadzorni odbor po svojem pooblaščenem članu opravlja 
administrativne naloge, ki se nanašajo na: pripravo vabil in 
gradiv za sejo nadzornega odbora, pisanje zapisnikov in poročil 
nadzornega odbora ter obveščanje nadzornega odbora.

Nadzorni odbor lahko posamezne naloge nadzora dodeli 
izvedencu. Nadzorni odbor za posamezne primere nadzora ali 
proučitev posameznih strokovnih vprašanj iz nadzora, ki ga bo 
proučil izvedenec, določi v programu dela nadzornega odbora. 
Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi 
za sodne izvedence. Izvedencu pripada plačilo, ki se določi v 
pogodbi, ki jo sklene župan.
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PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA

13. člen
Nadzorni odbor z letnim programom dela določi vrste nad-

zora, ki jih bo opravil, in druge potrebne dejavnosti in aktivnosti 
v zvezi z nadzori ter ostale zadeve v zvezi z zagotavljanjem 
potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora.

Občinski svet, župan in občani lahko nadzornemu odboru 
podajo predloge za nadzor, ki jih nadzorni odbor upošteva po 
lastni presoji.

Nadzorni odbor z obsegom načrtovanih aktivnosti iz pro-
grama dela seznani občinski svet in župana občine.

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je 
tak nadzor določen v letnem programu, če takšnega nadzora 
ni v letnem programu, ga mora ustrezno dopolniti.

14. člen
Vsebina letnega programa dela nadzornega odbora vse-

buje:
– navedbe posameznih nadzorov (po vsebini, časovno 

opredeliti, finančno ovrednotiti)
– člane nadzornega odbora, ki bodo opravili nadzor
– roke za pripravo poročil in obravnavo na sejah nadzor-

nega odbora
– predvideno število sej nadzornega odbora.
Navesti je potrebno morebitno izobraževanje članov NO, 

nakup literature, sodelovanje izvedencev in drugo, kar je po-
trebno tudi finančno ovrednotiti.

Vsebina letnega programa se lahko med letom spremeni 
in dopolni.

FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA

15. člen
V proračunu Občine Vojnik se določijo sredstva za delo 

nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor predlaga višino 
potrebnih sredstev na podlagi sprejetega letnega programa 
dela nadzornega odbora. Finančno ovrednotene načrtovane 
aktivnosti iz letnega programa – finančni načrt nadzorni odbor 
posreduje županu občine v skladu z roki za pripravo in sprejem 
proračuna občine za posamezno leto.

16. člen
V finančnem načrtu nadzornega odbora se zagotovijo 

sredstva za:
– sejnine, ki se izplačajo predsedniku in članom nadzor-

nega odbora za udeležbo na seji,
– plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu 

nadzornega odbora na podlagi pogodbe o delu.
Planirajo se sredstva, ki so potrebna za izvedbo letnega 

programa dela (izobraževanje, str. izvedencev ...).

RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI 
NADZORNEGA ODBORA

17. člen
Nadzorni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so mu 

s proračunom občine dodeljena za izvajanje njegovih nalog v 
posameznem letu.

JAVNOST DELA NADZORNEGA ODBORA

18. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se za-

gotavlja:
– z javnostjo dokončnih poročil nadzornega odbora,
– z obveščanjem javnosti in sredstev javnega obvešča-

nja o zaključkih posameznih zadev po končani obravnavi in 
dokončni odločitvi nadzornega odbora,

– s sklicevanjem tiskovnih konferenc,
– s poročanjem županu in občinskemu svetu občine,
– z drugimi oblikami predstavitve dela nadzornega odbora 

javnosti.
Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora občine je 

odgovoren predsednik nadzornega odbora občine.

ORGANIZACIJA DELA NADZORNEGA ODBORA

19. člen
V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora 

kot:
– nadzor pri uporabnikih proračunskih sredstev,
– na sejah nadzornega odbora,
– pri strokovnih oziroma upravnih službah Občine Voj-

nik.

20. člen
Na sejah člani nadzornega odbora planirajo in koordini-

rajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove 
nosilce.

21. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizacijo 

izvedbe naloge nadzora po fazah in mora upoštevati postavlje-
ne roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz 
po sklepu nadzornega odbora.

Nosilec naloge odgovarja za pravočasno pripravo ustnih 
oziroma pisnih delovnih poročil in za pravočasno ter ažurno 
poročanje na sejah nadzornega odbora.

Nosilec naloge je odgovoren za pravočasno izdelavo 
osnutka in končnega pisnega poročila, ki mora vsebovati po-
membnejše ugotovitve in potrebne sklepe v skladu s pooblastili 
nadzornega odbora.

22. člen
Na predlog nadzornega odbora se lahko v primeru speci-

fičnih in strokovno zahtevnejših nalog nadzora sklene avtorska 
pogodba z zunanjim strokovnim sodelavcem izvedencem.

Nadzorni odbor v ta namen dopolni program dela nadzor-
nega odbora in izdela za kompleksne in dolgotrajnejše naloge 
nadzora terminski plan, iz katerega mora biti razvidno:

– naziv naloge in njen nosilec,
– število izvajalcev,
– predvideno trajanje izvedbe naloge po fazah in naloge 

kot celote,
– rok izdelave,
– predvideni stroški,
– potrebni pripomočki za izvedbo naloge.
Če je potrebna izvedba javnega naročila, se izvede javno 

naročilo. V avtorski pogodbi mora biti določen predmet pogod-
be, rok izvedbe in cena.

23. člen
Nadzorni odbor mora v predvidenih stroških za izdelavo 

naloge nadzora upoštevati:
– stroške analize že razpoložljivih podatkov oziroma do-

kumentacije,
– stroške zbiranja in analize podatkov oziroma dokumen-

tacije posnetka v strokovnih službah občine in pri uporabniku 
proračuna občine,

– eventualne stroški pooblaščenega člana nadzornega 
odbora,

– stroški dela in izdelave delnih poročil ter končnega 
pisnega poročila.

24. člen
Nadzorni odbor o poročilu in ugotovitvah zunanjega sode-

lavca razpravlja na sejah nadzornega odbora. Poročila zunanjih 
strokovnih sodelavcev izvedencev se po presoji nadzornega 
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odbora lahko predložijo k izdelanim poročilom nadzornega 
odbora o posameznem nadzoru.

PRIPRAVA IN VODENJE SEJ

25. člen
Seje nadzornega odbora so lahko redne in izredne.
Nadzorni odbor sklicujejo seje nadzornega odbora po 

lastni presoji.
Predsednik nadzornega odbora sklicuje in vodi seje nad-

zornega odbora. V njegovi odsotnosti vodi seje podpredsednik 
nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik nadzor-
nega odbora.

26. člen
Glavne točke dnevnega reda redne seje za naslednjo 

sejo lahko že ob koncu vsake seje predlaga predsednik nad-
zornega odbora, podpredsednik nadzornega odbora ali član 
nadzornega odbora.

Točka dnevnega reda oziroma dnevni red je sprejet, če 
zanj glasuje večina članov.

Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so 
na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:

– ugotavljanje sklepčnosti nadzornega odbora,
– sprejem dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov predhodnih sej,
– oblikovanje sklepov,
– pobude članov nadzornega odbora.
Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev 

nalog nadzora o bistvenih ugotovitvah.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda 

pripraviti celovito pisno gradivo.

27. člen
Vabilo in zapisnike nadzornega odbora za redno sejo 

nadzornega odbora dostavi tajnik nadzornega odbora oziroma 
druga pooblaščena oseba najkasneje 5 dni pred sejo čla-
nom nadzornega odbora, županu Občine Vojnik ter po potrebi 
tajniku občine in strokovnim pripravljavcem gradiv oziroma 
sodelavcem.

Gradivo za seje nadzornega odbora praviloma pripravijo 
strokovne službe občine, lahko pa tudi člani nadzornega odbo-
ra, ki vsebino določene točke dnevnega reda najbolj poznajo, 
in zunanji strokovni sodelavci.

Vabljenim k posamezni točki dnevnega reda seje nadzor-
nega odbora se pošlje vabilo, gradivo k posamezni točki pa se 
dostavi na seji.

28. člen
Predsednik nadzornega odbora, podpredsednik nadzor-

nega odbora ali član nadzornega odbora, ki poda ustrezno 
obrazložitev, lahko predlaga sklic izredne seje nadzornega 
odbora.

Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o 
nujnih zadevah.

Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je to 
določeno za redno sejo, če to terjajo okoliščine.

29. člen
Na začetku seje ugotovi predsedujoči sklepčnost nadzor-

nega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov.

30. člen
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih 

točkah dnevnega reda. Uvodno obrazložitev posamezne točke 
poda poročevalec. Člani nadzornega odbora in vabljeni na sejo 
nadzornega odbora imajo pravico do razprave. Člani nadzor-
nega odbora imajo pravico do replike.

Razpravljavec razpravlja le o predmetu obravnavane toč-
ke dnevnega reda.

Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu 
odvzame besedo, če ne upošteva njegovega opozorila.

Na seji nadzornega odbora lahko govorijo tudi drugi, ki so 
povabljeni, vendar jim razpravo omogoča predsednik nadzor-
nega odbora, s tem da jim daje besedo.

V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, 
lahko nadzorni odbor odloči, da se razprava prekine, neuspe-
šno obravnavano točko dnevnega reda pa po ponovni preučitvi 
uvrsti na naslednjo sejo.

31. člen
Finančni in poslovni podatki in zadeve, ki jih obravna-

va nadzorni odbor, so zaupni. Navzoči na seji nadzornega 
odbora so dolžni varovati te podatke kot poslovno in uradno 
skrivnost.

32. člen
Razpravo o posamezni točki dnevnega reda sklene pred-

sedujoči nadzornega odbora.

ODLOČANJE NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA

33. člen
Po vsaki točki dnevnega reda nadzornega odbora oblikuje 

po potrebi ustrezen predlog sklepa. Sklep dokončno oblikuje 
predsedujoči in ga da na glasovanje.

Člani nadzornega odbora glasujejo o predlaganem skle-
pu. Rezultat glasovanja se navede v zapisniku, pri čemer se 
navede število glasov "ZA" in število glasov "PROTI". Imen 
glasovalcev zapisnik ne navaja, razen če kateri član tega iz-
recno ne zahteva. Sklep je sprejet soglasno, če mu nihče ne 
nasprotuje.

34. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov nadzornega odbora.

35. člen
Glasuje se javno, razen če se nadzorni odbor z večino 

navzočih članov odloči za tajno glasovanje.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Če član nadzornega odbora poteku glasovanja ugovarja, 

se glasovanje brez razprave izvede ponovno, največ dvakrat.

POSTOPEK PRI IZVAJANJU NALOG NADZORA

36. člen
Aktivnosti pri izvajanju nalog nadzora so:
– celovito zbiranje podatkov in razpoložljive dokumenta-

cije obravnavanega primera,
– študij in analiza obravnavanega primera z namenom 

odkrivanja morebitne finančne nediscipline oziroma nezakonitih 
finančnih transakcij,

– celovit posnetek stanja obravnavanega primera v stro-
kovnih službah Občine Vojnik in pri uporabniku proračunskih 
sredstev v primeru, da razpoložljivi podatki iz prve alinee tega 
člena ne zadostujejo,

– po potrebi izbor in vključevanje zunanjega strokovnega 
sodelavca,

– izdelava osnutkov poročil in poročanje na sejah NO o 
poteku naloge, problemih pri izvedbi in o eventualnih ugotovi-
tvah glede nezakonitega finančnega poslovanja,

– izdelava končnega poročila in poročanje o ugotovitvah 
ter predlogih potrebnih ukrepov.

37. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu sestavlja zapisnike in 

poročila. Zapisniki se dostavljajo članom nadzornega odbora 
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in županu, izpiski iz teh zapisnikov (odpravki sklepov) pa 
se dostavijo tudi drugim uporabnikom proračunskih sredstev 
– nadzorovanim osebam (javni zavodi, društva, fizične osebe 
itd.).

Ob obravnavi izpolnjevanja sklepov nadzornega odbora 
župan ali drug delavec, ki ga pooblasti župan, poda poročilo 
ob izvajanju sklepov in zadolžitev, ki jih določi nadzorni odbor 
občine.

Zapisniki NO so tajni.

38. člen
Nadzorni odbor daje občinskemu svetu letna poročila o 

svojem delu in porabi sredstev do konca marca naslednjega 
leta.

Nadzorni odbor izdela poročilo o nadzoru in o ugotovitvah 
nadzora.

Poročila poleg ugotovitev lahko vsebujejo tudi predlo-
ge, kakšni ukrepi naj se sprejmejo za razreševanje določenih 
problemov. Po potrebi pa lahko nadzorni odbor o posameznih 
zadevah poda posebna poročila.

Dokončna poročila nadzornega odbora so javna.

39. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri postopku 

nadzora posameznega subjekta in na osnovi sklepa nadzor-
nega odbora izda:

– sklep o izvedbi nadzora, v katerem opredeli nadzoro-
vano osebo, obseg nadzora in predvideni čas nadzora ter ga 
posreduje županu in odgovorni osebi uporabnika proračunskih 
sredstev;

– izda pooblastilo za izvedbo nadzora posameznim čla-
nom nadzornega odbora, ki bodo izvedli nadzor, opredli pristoj-
nost in odgovornost posameznega člana nadzornega odbora 
ter pri tem upošteva izločitvene razloge, če so podane okolišči-
ne, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, ki so določene 
v tem poslovniku.

40. člen
Za posamezni nadzor je pristojen član nadzornega odbora 

ali več članov nadzornega odbora, ki so določeni s programom 
dela in jim je nadzorni odbor za to izdal pooblastilo.

Pooblaščeni člani nadzornega odbora:
– izvajajo nadzor na sedežu nadzorovanega subjekta in 

poročajo na sejah nadzornega odbora;
– pripravijo delovni osnutek poročila, ki ga predložijo pred-

sedniku nadzornega odbora, če predsednik nanj v roku treh dni 
nima pripomb, se v nadaljnjem roku osem dni predloži na sejo 
nadzornega odbora;

– vodijo evidenco o nadzoru posameznega subjekta v 
obliki dosjeja z delovnimi zapisi.

41. člen
Nadzorni odbor na sejah nadzornega odbora:
– obravnava delovni osnutek poročila o posameznem 

nadzoru z navedbo predmeta nadzora, obdobja nadzora, ugo-
tovitvami nadzora, predlogi in priporočili, do katerega se izja-
snijo posamezni člani nadzornega odbora, predsednik pa poda 
izjavo na koncu obravnave delovnega osnutka poročila;

– obravnava in sprejme delovni osnutek poročila;
– zavrne delovni osnutek poročila ter določi usmeritve in 

rok za dopolnitev delovnega osnutka poročila, če poročilo na 
seji ni sprejeto;

– v primeru, da delovni osnutek ni sprejet, s sklepom 
določi usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev, ki ga 
morajo pooblaščeni člani – nadzorniki upoštevati;

– določi in izglasuje osnutek poročila ter ga posreduje 
nadzorovani osebi v roku osem dni po sprejemu na seji nad-
zornega odbora ter določi rok 15 dni od prejema poročila za 
ugovor nadzorovane osebe na osnutek poročila;

– odloči o ugovoru nadzorovane osebe na osnutek po-
ročila;

– po odzivu nadzorovane osebe na osnutek poročila iz-
dela dokončno poročilo o posameznem nadzoru, ugotovitvah 
nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani 
osebi, občinskemu svetu in županu občine, ki v zvezi z do-
končnim poročilom podata svoje pisno stališče in ukrepe glede 
odprave pomanjkljivosti in s temi stališči pisno seznanita nad-
zorni odbor občine.

OPREDELITEV HUJŠIH KRŠITEV PREDPISOV

42. člen
Nadzorni odbor lahko pri svojem delu v zvezi z nadzorom 

ugotovi hujše kršitve predpisov, o tem obvesti v roku 15 dni od 
dokončnosti poročila o izvedbi nadzora pristojno ministrstvo in 
Računsko sodišče RS.

Kot hujše kršitve se štejejo zlasti:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki 

so določeni v proračunu;
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zako-

na;
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo 

javna naročila, oziroma oddaja brez izvedbe javnega naročila 
oziroma javnega razpisa, če je za njihovo izvedbo potrebno 
izvesti takšen razpis

Pomembnost kršitve se določi pri pregledu dokumentov 
bodisi po vrednosti (podpis pogodbe za investicijo v znesku, 
ki presega 4% proračuna, ne da bi bila sredstva za navedeno 
investicijo predvidena v proračunu občine) bodisi po naravi 
(vrednostno sicer ni pomembna, vendar gre za grobo kršitev 
predpisov) ali pa gre za ponavljajoče se nepravilnosti, na katere 
je NO opozoril, pa občina ni izboljšala poslovanja na navede-
nem področju.

V primeru, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana 
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor 
dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu nad-
zora.

Skupaj s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti za nji-
hovo zavarovanje. O prijavi je nadzorni odbor dolžan obvestiti 
občinski svet in župana občine.

POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
POSLOVNIKA

43. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev 

tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Nadzorni odbor sprejme spremembe in dopolnitve poslov-

nika na enak način kot sam poslovnik.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Z dnem sprejema poslovnika preneha veljati poslovnik 

nadzornega odbora, sprejet na seji nadzornega odbora 25. 7. 
2006.

Ta poslovnik je usklajen z določbami Zakona o lokalni 
samoupravi in s Statutom Občine Vojnik.

45. člen
Poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se začne upo-

rabljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01100-0004-2007/5 (9)
Vojnik, dne 26. marca 2007

Predsednik
nadzornega odbora Občine Vojnik

Albin Cocej l.r.
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1821. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Vojnik

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list 
RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 6. re-
dni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

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

Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev  
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  

v Občini Vojnik

1. člen
S to dopolnitvijo in spremembo se sprejme dopolnitev in 

sprememba Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 61/04).

2. člen
Pravilnik se v 6. členu pri točki a) spremeni tako, da se 

glasi:
»a) spodbujanje začetih investicij
a) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, opre-

ma, stroji
b) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, 

tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, bla-
govnih znamk

– stroški izdelave projektne dokumentacije
– stroški izdelave investicijskih programov.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil 

za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga 
za najem ali plačilo.«.

3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklar-

stva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni 
namenjena spodbujanju izvoza.«.

4. člen
Ta dopolnitev in sprememba pravilnika začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-0033/2007-2
Vojnik, dne 28. marca 2007

Župan 
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l.r.

1822. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika 
o sofinanciranju programov na področju 
turizma v Občini Vojnik

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04) in na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Vojnik (Uradni list RS, št. 59./06 in 67/06) je Občinski svet Ob-
čine Vojnik na 6. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvi in spremembi  

Pravilnika o sofinanciranju programov  
na področju turizma v Občini Vojnik

S to dopolnitvijo in spremembo se sprejme dopolnitev in 
sprememba pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
turizma v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04).

1. člen
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofi-

nanciranje programov društev in drugih organizacij, katerih cilj 
z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička (v nada-
ljevanju: izvajalcev) na področju turizma na območju Občine 
Vojnik iz občinskega proračuna.«.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za sofinanciranje dejavnosti morajo izvajalci iz 1. člena 

tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih;
– da so registrirani v skladu zakonom o zavodih oziroma 

v skladu z zakonom, ki ureja področje združevanj, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji;

– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
načrtovanih programov.«.

3. člen
8. člen se v 2. točki tretje alineje spremeni tako, da se 

glasi:
»– do sto članov.«.

4. člen
Ta dopolnitev in sprememba pravilnika začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-0033/2007-2
Vojnik, dne 28. marca 2007

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l.r.

ROGATEC

1823. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Rogatec za leto 2006

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 
– odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 
89/99 – odločba US, 90/05 in 32/06) in Statuta Občine Rogatec 
(Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine 
Rogatec na 4. redni seji dne 2. 4. 2007 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Rogatec za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Rogatec za leto 2006.
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2. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v 

naslednjih zneskih:
(v tisoč SIT)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 560.588
II. Skupaj odhodki 618.965
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) –58.377
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 
kapitalskih deležev (IV. – V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje 15.555
VIII. Odplačila dolga 3.705
IX. Zmanjšanje sredstev na računih  
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) –46.527
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) 11.850
XI. Neto financiranje (VI. + VII. – VIII. – IX.) 58.377
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2006 47.865

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu je prikazan v splošnem in posebnem delu zaključ-
nega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2006, ki je 
sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2007-26
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1824. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanje 
zaposlovanja v Občini Rogatec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB-1 in 21/06 – odločba US), 16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) in 
določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 
2. 4. 2007 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 

proračuna za pospeševanje zaposlovanja  
v Občini Rogatec

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instru-

menti, pogoji in postopki dodeljevanja proračunskih sredstev 
za namen pospeševanja zaposlovanja v Občini Rogatec (v 
nadaljevanju: občina).

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo 

iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto.

3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja po tem pravilniku 

se lahko dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo name-
na iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.

4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospo-

darski subjekti, ki imajo svoj sedež v občini. Za gospodarske 
subjekte se po tem pravilniku štejejo mikro in majhne družbe 
ter samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je 
lahko tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno 
prebivališče v občini.

5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za 

reševanje in prestrukturiranje,
– so iz sektorja ribištva in ribogojstva (Uredba Sveta ES 

104/2000), premogovništva (Uredba ES 1407/2002), primarne 
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Po-
godbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot 

nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stro-
škov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:  
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS  
(v nadaljevanju RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba, 
 – zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ pri-
javljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za 
posledico neto povečanje delovnih mest.

7. člen
Višino subvencije določi odbor za gospodarstvo v skladu s 

sprejetim proračunom za tekoče leto in se navede v razpisu.

8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev 

sredstev, so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike 

Slovenije in imeti stalno bivališče v občini,
– novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ 

najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem 

koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju 

občine,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje 

delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.

9. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na 

podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno 
običajen način.

10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje 

zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje 

zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo 

upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
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11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila ozi-

roma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc:

SAMOZAPOSLITEV
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, da je prosilec 

registriran kot brezposelna oseba najmanj dva meseca pred 
dnevom zaposlitve,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– priglasitveni list (za s. p.),
– izjavo, da za iste upravičene stroške, za katere uvelja-

vlja subvencijo, ne prejema pomoči po drugih predpisih ozi-
roma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso 
presežene predpisane vrednosti.

DELODAJALCI
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, da je bila oseba, 

za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna 
oseba najmanj dva meseca pred dnevom zaposlitve,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– priglasitveni list (za s. p.),
– izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpol-

njevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po po-
dročnem zakonu,

– potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja 
ali likvidacije,

– izjavo, da za iste upravičene stroške, za katere uvelja-
vlja subvencijo, ne prejema pomoči po drugih predpisih ozi-
roma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso 
presežene predpisane vrednosti.

12. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje 

župan občine. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v 
razpisu.

13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja 

sprejme župan na podlagi predloga komisije.

14. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sred-

stev se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb 
opravlja pristojni občinski organ.

15. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilni-

ku, in izpolnitev obveznosti iz pogodb mora preveriti pristojen 
organ občinske uprave.

16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega 

pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve 
pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezpo-
selno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine v 
roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni krivdni 
razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena 
finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega 
razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo 
brezposelno osebo oziroma, da vrne sredstva občine. Znesek, 
ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno 
mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je pre-
jemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V 
primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi 
v stečajno maso.

17. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 

za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga 

določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinske-
ga organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
dneva nakazila dalje.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2007-33
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1825. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu – socialna 
oskrba

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06 in 8/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni 
list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 
4. redni seji dne 2. 4. 2007 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu – socialna oskrba

I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba za leto 
2007, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri 
Jelšah v višini 12,66 EUR (3.033,84 SIT) na efektivno uro. 
Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine 
Rogatec v višini 50% storitve za 6,33 EUR (1.516,92 SIT) na 
efektivno uro in za subvencijo iz sredstev proračuna Republi-
ke Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za  
2,73 EUR (654,22 SIT) na efektivno uro. Po odbitih sub-
vencijah znaša cena storitve za uporabnika 3,60 EUR  
(862,70 SIT) na efektivno uro.

II.
Občina Rogatec bo ceno socialnovarstvene storitve po-

moč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50% 
subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna 
občine v višini 0,70 EUR (167,75 SIT) na efektivno uro, torej bo 
končna cena za uporabnike storitve znašala 2,90 EUR (694,96 
SIT) na efektivno uro.

III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu z 
dne 27. 3. 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/06.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2007-34 
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.
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1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na  
4. redni seji dne 2. 4. 2007 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. 

št. 977/10, njiva v izmeri 39 m2, in parc. št. 993/1 funkcionalni 
objekt v izmeri 86 m2, ki sta v zemljiški knjigi vpisani v vl. št. 722 
k.o. Rogatec.

2.
Nepremičnini, ki sta navedena v 1. točki tega skle-

pa prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz  
vl. št. 722 k.o. Rogatec in se zanju odpre nov vložek, nato pa se 
pri novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec, 
Ceste 11, 3252 Rogatec.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2007-37
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1827. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 
na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, 
št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni 
seji dne 2. 4. 2007 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Rogatec se imenu-

jejo:
Predsednica: Irena Peer, Sv. Florijan 127, Rogaška Sla-

tina
Namestnica predsednice: Patricia Goručan, Šorlijeva uli-

ca 2, Rogatec
Članica: Greta Polajžar, Sv. Jurij 4, Rogatec
Namestnica članice: Tanja Prevolšek Krklec, Celjska ce-

sta 62 a, Rogatec
Član: Anton Kopinšek, Donačka Gora 6 b, Rogatec
Namestnica člana: Glorija Ferčec, Strmolska ulica 6, Ro-

gatec
Članica: Slava Stojnšek, Rajska ulica 2, Rogatec
Namestnica članice: Zdenka Novak, Slomškova ulica 28, 

Rogatec
II.

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 
štiri leta.

III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati mandat 

dosedanji občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana dne 3. 9. 
2002 in 11. 9. 2002.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2007-39
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

1828. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost na 
območju Občine Rogatec

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Statuta Občine 
Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) in 21. člena Zakona 
o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB6) je Občinski svet 
Občine Rogatec na 4. redni seji dne 2. 4. 2007 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju 

Občine Rogatec

I.
Ustanovi se posvetovalno telo Sosvet za varnost, ki deluje 

na celotnem območju Občine Rogatec.

II.
Sosvet za varnost se ustanavlja s ciljem, da se zagotovi 

čim večja varnost lokalne skupnosti. Naloge Sosveta za var-
nost so naslednje:

– oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za raz-
raščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti,

– preprečevanje varnostnih problemov,
– vplivanje na varnostno zavest,
– ugotavljanje stališč in mnenj javnosti o policijskem 

delu,
– izvajanje sodelovanja med policijsko postajo in organi 

lokalne skupnosti,
– povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh orga-

nov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki kakorkoli 
vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo 
širše javnosti,

– obveščanje javnosti o možnostih preprečevanja krimi-
nala in

– v okviru svojih pristojnosti obveščanje javnosti o delu 
policije.

III.
Sosvet za varnosti je pristojen v okviru nalog iz točke 

II. tega sklepa sprejemati odločitve in izdajati tem odločitvam 
ustrezne sklepe.

IV.
Sosvet za varnost ima sedem članov, od tega sta dva 

člana predstavnika Policijske postaje Rogaška Slatina, en pred-
stavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti 
Občine Rogatec in en predstavnik VIZ OŠ Rogatec.

Člane Sosveta za varnost imenuje Občinski svet Občine 
Rogatec.

Mandatna doba članov Sosveta za varnost traja štiri leta 
in začne teči z dnem imenovanja.

V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

ustanovitvi Sosveta za varnost (Uradni list RS, št. 69/02).
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VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan po dnevu objave v Ura-

dnem listu RS.

Št. 0070-3/2007-38
Rogatec, dne 2. aprila 2007

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

MINISTRSTVA
1829. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 

čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2007

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 
– ZUTPG) objavlja minister za finance

M I N I M A L N O  Z A J A M Č E N O 
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec marec 2007

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) in Pravilnika o izračunu 
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih pa-
pirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za mesec 
marec 2007 znaša 1,53% na letni ravni oziroma 0,13% na 
mesečni ravni.

Št. 4021-2/2007/6
Ljubljana, dne 2. aprila 2007

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

1830. Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca 
pokojninskega načrta

Na podlagi tretjega odstavka 306.k člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– ZPIZ-1-UPB4, 112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) izdaja 
Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca 

pokojninskega načrta

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta sklep določa način izračuna in postavke dodatnega 

lastnega kapitala izvajalca pokojninskega načrta iz 306. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4, 112/06 – odl. US in 114/06 
– ZUTPG; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-1), ki izhaja iz obve-
znosti zajamčene donosnosti iz 298. člena ZPIZ-1 v višini, kot 
jo prevzema izvajalec pokojninskega načrta po pokojninskem 
načrtu.

II. DODATNI LASTNI KAPITAL IZVAJALCA 
POKOJNINSKEGA NAČRTA

2. člen
Kolikor pokojninski načrt iz prvega odstavka 297. člena 

ZPIZ-1 izvaja pokojninska družba oziroma zavarovalnica, le-ta 
oblikuje oziroma zagotovi dodatni lastni kapital v skladu s pred-
pisi, ki urejajo poslovanje zavarovalnic.

III. KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 236-5/1-4/2007
Ljubljana, dne 28. marca 2007
EVA 2007-1611-0090

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Miha Juhart l.r.

1831. Spremembe Metodološkega navodila za 
predložitev letnih poročil društev

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agen-
cije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Repu-
blike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja

S P R E M E M B E    
M E T O D O L O Š K E G A   N A V O D I L A

za predložitev letnih poročil društev

1.
V Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil 

društev (Uradni list RS, št. 4/07) se besedilo 13. točke nado-
mesti z naslednjim besedilom:

»(1) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za 
predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006, razen določb  
5. točke tega navodila, ki se prvič uporabijo za leto 2007.

(2) Društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v letu 
2006 presegli 200 milijonov tolarjev, predložijo letno poročilo na 
način in v rokih kot društva iz 4. točke tega navodila.«.

2.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-18/2007-3
Ljubljana, dne 16. marca 2007
EVA 2007-1611-0076

Andreja Kert l.r.
Predsednica
Sveta AJPES
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1832. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve opravlja po 58. členu Zakona 
o gospodarskih družbah

Na podlagi enajstega odstavka 58. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) in v 
soglasju z ministrom za gospodarstvo (št. 017-43/2002-431 z 
dne 5. 2. 2007) ter ministrom za pravosodje (št. 007-28/2007 z 
dne 1. 2. 2007) je Svet Agencije Republike Slovenije za javno-
pravne evidence in storitve sprejel

T A R I F O
nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
opravlja po 58. členu Zakona  

o gospodarskih družbah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestil za naslednje storitve, 

ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja po 58. členu 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
60/06 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1):

1. javna objava letnega poročila gospodarske družbe ali 
samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: 
samostojni podjetnik) na spletnem portalu AJPES v skladu z 
desetim odstavkom 58. člena ZGD-1,

2. izročitev kopije ali izpisa letnega poročila, javno obja-
vljenega na spletnem portalu AJPES v skladu s šestim odstav-
kom 58. člena ZGD-1.

II. TARIFA NADOMESTIL

2. člen
AJPES za opravljene storitve iz prejšnjega člena zaraču-

na naslednja nadomestila:

Zap.
št.

Storitve Osnova za obračun Nadomestilo v eurih 
(brez DDV)

Rok obračuna 
oziroma plačila

1. JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL NA SPLETNEM PORTALU

1.1 Javna objava letnega poročila a) letno poročilo, predloženo a) 31,30 ob predložitvi
gospodarske družbe na poenotenih obrazcih letnega poročila

na elektronski način

b) letno poročilo, predloženo b) 45,90 ob predložitvi
v neenotni obliki letnega poročila
na elektronski način

c) revidirano letno poročilo, c) 75,12 ob predložitvi
predloženo na elektronski letnega poročila
način

č) konsolidirano letno poročilo, č) 75,12 ob predložitvi
predloženo na elektronski letnega poročila
način

1.2 Javna objava letnega poročila a) letno poročilo, predloženo a) 8,35 ob predložitvi
samostojnega podjetnika na poenotenih obrazcih letnega poročila

na elektronski način

b) letno poročilo, predloženo b) 12,52 ob predložitvi
na poenotenih obrazcih letnega poročila
na papirju
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Zap.
št.

Storitve Osnova za obračun Nadomestilo v eurih 
(brez DDV)

Rok obračuna 
oziroma plačila

c) letno poročilo, predloženo c) 45,90 ob predložitvi
v neenotni obliki letnega poročila
na elektronski način

2. KOPIJA OZIROMA IZPIS LETNIH POROČIL, JAVNO OBJAVLJENIH NA SPLETNEM PORTALU*

2.1 Kopija oziroma izpis letnih poročil gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov na papirju

2.1.1 Kopija oziroma izpis a) zahtevek a) 5,22 po izdelavi
letnega poročila

b) vsaka posamezna stran b) do 5 strani
0,62 po izdelavi
nad 5 strani
0,27 po izdelavi

2.1.2 Prepis podatkov iz a) zahtevek a) 5,22 po izdelavi
letnega poročila

b) vsak posamezni podatek b) 0,21 po izdelavi

2.2 Izpis letnih poročil gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov na elektronski način

2.2.1 Priprava datoteke letnega a) zahtevek a) 6,26 po izdelavi
poročila na elektronski način
(do 20 letnih poročil) b) vsaka posamezna stran b) 0,21 po izdelavi

2.2.2 Priprava datoteke letnega a) zahtevek in a) 6,26 po izdelavi
poročila na elektronski način zagonski stroški 20,87 po izdelavi
(nad 20 letnih poročil)

b) vsaka posamezna stran b) 0,12 po izdelavi

* Zaračunata se skupaj nadomestili pod a) in b); pod b) v znesku, odvisnem od števila strani ali od števila podatkov.

III. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA 
NADOMESTIL

3. člen
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki plačajo 

 AJPES nadomestila za javno objavo letnih poročil na sple-
tnem portalu (zap. št. 1. iz 2. člena tarife) hkrati s predložitvijo 
letnega poročila. Višina nadomestila je odvisna od vrste letnega 
poročila in od načina predložitve.

Način plačila nadomestil objavi AJPES na spletnem por-
talu.

4. člen
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo 

osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustano-
vljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in 
v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podat-
ka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo 
 AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.

5. člen
Naročniki plačajo AJPES zaračunani izpis letnih poročil, 

javno objavljenih na spletnem portalu (zap. št. 2. iz 2. člena 
tarife), v 8 dneh po izstavitvi računa, neposredni proračunski 
uporabniki pa v 30 dneh po prejemu izstavljenega računa. 
Kopijo oziroma izpis letnih poročil na papirju AJPES označi kot 
»točen prepis«, izpis letnih poročil v elektronski obliki pa AJPES 
posreduje v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje 
in elektronski podpis.

6. člen
AJPES tujim osebam iz držav, ki niso članice Evropske mo-

netarne unije, zaračuna nadomestila za storitve pod zap. št. 2. 
iz 2. člena te tarife v tujih valutah, preračunana iz eurov po sre-
dnjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna storitev.

7. člen
AJPES zavrne izvedbo storitev pod zap. št. 2. iz 2. člena 

te tarife naročnikom, ki AJPES niso poravnali vseh dospelih 
finančnih obveznosti.

IV. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa nado-

mestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 120/04).

9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2007-19
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2007-1611-0057

Andreja Kert l.r.
Predsednica
Sveta AJPES
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1833. Dogovor o višini regresa za letni dopust za 
leto 2007

D O G O V O R
o višini regresa za letni dopust za leto 2007

1. člen
S tem dogovorom se podpisniki dogovorimo o višini regre-

sa za letni dopust za leto 2007 za javne uslužbence, za katere 
velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo).

2. člen
Regres za letni dopust za leto 2007 znaša 646,00 €. Iz-

plača se pri plači za mesec april 2007.

3. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-42/2007
Ljubljana, dne 12. aprila 2007
EVA 2007-3111-0035

 Minister Vodja 
 za javno upravo  sindikalne pogajalske skupine
 dr. Gregor Virant l.r. Drago Ščernjavič l.r.

DRŽAVNI ZBOR
1761. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 4585
1762. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 

(ZRomS-1) 4602
1763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o sodnem registru (ZSReg-B) 4605
1764. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o javnih uslužbencih (ZJU-C) 4612
1765. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vra-

čanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
(ZVVJTO-D) 4613

MINISTRSTVA
1766. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdno-

gospodarske enote Ig (2005–2014) 4615
1767. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje 

stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih 
in napravah na melioracijskih območjih od aprila 
do decembra 2007 4615

1829. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto 
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec marec 2007 4803

USTAVNO SODIŠČE
1768. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 4621
1769.  Odločba o razveljavitvi dela besedila petega od-

stavka 5. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o Kobilarni Lipica in zavrženje pobud 
za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena, 
prvega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena ter zavr-
ženje pobud za začetek postopka za oceno ustav-
nosti in zakonitosti Programa varstva in razvoja 
Kobilarne Lipica 2006–2010 4630

1770. Odločba o ugotovitvi, da 133. člen Zakona o doho-
dnini (ZDoh-1) ni bil v neskladju z Ustavo in odloč-
ba o ugotovitvi, da 143. člen Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2) ni v neskladju z Ustavo 4634

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

1830. Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca po-
kojninskega načrta 4803

1831. Spremembe Metodološkega navodila za predloži-
tev letnih poročil društev 4803

VSEBINA
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1832. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Repu-
blike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih druž-
bah 4804

1833. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 
2007 4806

OBČINE
BLED

1771. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za središče Bleda 4636

1772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za središče Bleda 4636

1773.  Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2007 po 
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled 4637

1774. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1154/5 
k.o. Želeče 4637

CERKNO
1775. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Cerkno 4637

DOBRNA
1776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Do-

brna za leto 2006 4639

GORNJI PETROVCI
1777. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financira-

nju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–ma-
rec 2007 4640

IVANČNA GORICA
1778.  Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode 

na območju Občine Ivančna Gorica 4641
1779. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 

na območju Mleščevo 4641
1780. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 

na območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica 4642
1781. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/b – Koji-

na 4645
1782. Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/c – Koji-

na 4650
1783.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 
Ivančna Gorica 4656

1784. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora občinske-
ga glasila Klasje 4656

1785. Razveljavitev Odloka o dopolnitvi Odloka o varstvu 
virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gori-
ca 4657

KOČEVJE
1786. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda za šport Občine Kočevje 4657
1787. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4657

KRANJ
1788. Statut Mestne občine Kranj 4657

KRŠKO
1789. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Krško 4668
1790.  Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 

površinah v Občini Krško 4676
1791. Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o 

izvajanju pogrebnih storitev v Občini Krško 4691

KUZMA
1792. Statut Občine Kuzma 4698

LAŠKO
1793. Odlok  o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 

stanovanjskih hiš Belovo 4710
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Laško 4712

1795. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladin-
skih projektov in programov v Občini Laško 4713

1796. Pravilnik  o plačah in plačilih oziroma sejninah 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ob-
činskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Laško 4715

1797. Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za 
spremembo namembnosti zemljišč 4716

1798. Sklep o soglasju k spremembi cene socialnovar-
stvene storitve pomoč družini na domu 4716

1799.  Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije La-
ško 4717

1800. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 4717
1801. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 4717

LENDAVA
1802. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK 

d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva 4717
1803. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opra-

vljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na ob-
močju Občine Lendava 4721

LJUBLJANA
1804. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 4725

LJUBNO
1805. Statut Občine Ljubno 4725

LJUTOMER
1806.  Program priprave za spremembo in dopolnitev za-

zidalnega načrta Osnovne šole Stročja vas (skraj-
šani postopek) 4738

LOG - DRAGOMER
1807. Statut Občine Log - Dragomer 4739

MEŽICA
1808. Statut Občine Mežica 4752
1809. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica 4765

MISLINJA
1810. Program priprave Strategije prostorskega razvoja 

Občine Mislinja 4776
1811. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka 

o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Misli-
nja 4782

MURSKA SOBOTA
1812. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za na-

mene daljinskega ogrevanja 4784

ODRANCI
1813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

predkupni pravici Občine Odranci na nepremični-
nah 4784

1814. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskega reda Občine 
Odranci in Okoljskega poročila za Strategijo pro-
storskega razvoja Občine Odranci z revizijo 4785

ROGAŠKA SLATINA
1815. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Rogaška 

Slatina 4785
1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda I. Osnovna šola Rogaška Slatina 4787

1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda II. Osnovna šola Rogaška Slatina 4787

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtec Rogaška Slatina 4787

ROGATEC
1823. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ro-

gatec za leto 2006 4799
1824. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-

činskega proračuna za pospeševanje zaposlova-
nja v Občini Rogatec 4800

1825. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu – socialna oskrba 4801
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1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4802
1827. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 4802
1828. Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost na območju 

Občine Rogatec 4802

SVETA ANA
1819. Program priprave Strategije prostorskega razvoja 

Občine Sveta Ana 4788

VOJNIK
1820. Poslovnik nadzornega odbora Občine Vojnik 4794
1821. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilni-

ka o dodeljevanju finančnih sredstev za pospe-
ševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Vojnik 4799

1822. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v 
Občini Vojnik 4799

Uradni list RS – Razglasni del 
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 33/07  
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)  
(Uradni list RS, št. 36/04) 2565
Javni razpisi 2565

Blago 2565
Gradnje 2565

Javni razpisi na vodnem, energetskem,  
telekomunikacijskem in transportnem področju 2566

Blago 2566
Obvestila o oddaji naročila 2566o oddaji naročila 2566

Blago 2566
Gradnje 2570
Storitve 2570

Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,  
telekomunikacijskem in transportnem področju 2572

Blago 2572

Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)   
(Uradni list RS, št. 128/06) 2573
Predhodna informativna obvestila 2573

Gradnje 2573
Obvestila o javnem naročilu 2580o javnem naročilu 2580

Blago 2580
Gradnje 2612
Storitve 2634

Obvestila o oddaji naročila 2642o oddaji naročila 2642
Blago 2642
Gradnje 2644
Storitve 2644

Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudbo javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb  
po predhodni objavi 2648

Blago 2648
Gradnje 2655
Storitve 2660

Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudbo oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb  
po predhodni objavi 2663

Blago 2663
Storitve 2663

Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah  
o nedokončanem postopku ali popravku 2665

Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,  
energetskem, transportnem področju in področju poštnih  
storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06) 2667
Obvestila o javnem naročilu 2667o javnem naročilu 2667

Blago 2667
Gradnje 2669
Storitve 2671

Obvestila o oddaji naročila 2671o oddaji naročila 2671
Storitve 2671

Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudbo javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb  
po predhodni objavi 2671

Blago 2671
Storitve 2674

Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudbo oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb  
po predhodni objavi 2675

Blago 2675
Javni razpisi 2676
Javne dražbe 2695
Razpisi delovnih mestdelovnih mest 2699
Druge objave 2744
Objave po Zakonu o političnih strankaho političnih strankah strankah 2747
Evidence sindikatov 2749
Objave gospodarskih družb 2750
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 2750in zmanjšanju kapitala 2750
Sklici skupščin  2750
Zavarovanja terjatev 2756
Objave sodišč 2757
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 2757
Izvršbe 2760
Objave zemljiškoknjižnih zadev 2760zemljiškoknjižnih zadev 2760
Amortizacije 2761
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2762
Oklici dedičem 2762
Oklici pogrešanih 2762
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah 2763
Prenehanje družb po skrajšanem postopku 2763
Preklici 2764
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo 2764
Osebne izkaznice preklicujejo 2764
Vozniška dovoljenja preklicujejo 2766
Zavarovalne police preklicujejo 2768
Spričevala preklicujejo 2768
Drugo preklicujejo 2769
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