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REPUBLIKE SLOVENIJE
[tevilka 60

Ljubljana, petek 20. oktobra 1995

2786.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o poro{tvu Republike Slovenije
za najete kredite Nuklearne elektrarne Kr{ko,
Termoelektrarne [o{tanj, Termoelektrarne Trbovlje
in Savskih elektrarn Ljubljana
Razgla{am zakon o poro{tvu Republike Slovenije za
najete kredite Nuklearne elektrarne Kr{ko, Termoelektrarne
[o{tanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 5. oktobra 1995.
[t. 012-01/95-92
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
ZAKON
O PORO[TVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
NAJETE KREDITE NUKLEARNE ELEKTRARNE
KR[KO, TERMOELEKTRARNE [O[TANJ,
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE IN SAVSKIH
ELEKTRARN LJUBLJANA
1. ~len
Republika Slovenija daje subsidiarno poro{tvo za pla~ilo obveznosti iz kreditov, ki jih bodo najele Nuklearna elektrarna Kr{ko p.o., Kr{ko, Termoelektrarna [o{tanj p.o., [o{tanj, Termoelektrarna Trbovlje p.o., Trbovlje in Savske
elektrarne Ljubljana p.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
kreditojemalci), za popla~ilo obveznosti do Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nova LB),
ki so nastale v letu 1994 ter v letu 1995 in ki bodo nastale do
31. 12. 1995, iz naslova:
– refinanciranih kreditov, ki jih je Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana v letih od 1984 do 1989 najela na podlagi
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenjenih med Zveznim izvr{nim svetom SFRJ in vladami dr‘av
[vice, Zvezne Republike Nem~ije in Zdru‘enih dr‘av Amerike v imenu in za ra~un vseh ali nekaterih kreditojemalcev,
– refinanciranih kreditov skladno z Novim finan~nim
sporazumom z dne 20.9.1988, ki jih je Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana najela v svojem imenu in za ra~un vseh ali
nekaterih kreditojemalcev,
– neodpla~anih glavnic posojil EXIM Banke ZDA dospelih 10. decembra 1989 in 10. junija 1990,
v skupnem znesku: 62.399.071,96 USD, 1.177.402,93
CAD, 158.413,72 ECU, 34.334.181,00 JPY, 96.487,24 NLG,
471.304,80 GBP, 730.864,99 FRF, 10.943.074,61 DEM,
18.557.134,15 BEF, 6.298.784,48 CHF (vse v tolarski proti-
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Leto V

vrednosti obra~unani po prodajnem te~aju s te~ajne liste Nove LB za obra~un deviznih prilivov in odlivov podjetij, veljavnem na dan pla~ila Nove LB v tujino), pove~anem za
obresti do dneva ~rpanja kredita.
Kredite iz prej{njega odstavka lahko najamejo:
– Nuklearna elektrarna Kr{ko p.o., Kr{ko in Savske elektrarne Ljubljana p.o., Ljubljana za poravnavo obveznosti Nuklearne elektrarne Kr{ko v tolarski protivrednosti:
60.797.337,83 USD, 153.630,75 ECU, 93.574,06 NLG,
1.145.752,97 CAD, 32.120.607,00 JPY, 371.457,21 GBP;
– Termoelektrarna [o{tanj p.o., [o{tanj za poravnavo
svojih obveznosti v tolarski protivrednosti: 655.681,03 USD,
730.864,99 FRF, 6.044.947,15 BEF, 76.456,26 GBP,
10.943.074,61 DEM, 6.298.784,48 CHF;
– Termoelektrarna Trbovlje za poravnavo svojih obveznosti v tolarski protivrednosti: 946.053,10 USD, 4.782,97
ECU, 2.913,18 NLG, 12.512.187,00 BEF, 31.649,96 CAD,
2.213.574,00 JPY, 23.391,33 GBP.
Republika Slovenija daje poro{tvo iz prej{njih odstavkov pod naslednjimi pogoji:
– rok odpla~ila kredita je najmanj {tiri leta z vklju~enim
enoletnim odlogom vra~ila, vse ra~unano od prvega ~rpanja
kredita,
– kredit se obrestuje najve~ po temeljni obrestni meri,
pove~ani za 7 odstotnih to~k letno.
2. ~len
Posamezne poro{tvene pogodbe oziroma poro{tvene izjave po tem zakonu sklepa oziroma daje minister, pristojen
za finance, takoj po podpisu pogodbe iz 3. ~lena tega zakona.
3. ~len
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poro{tveno
obveznost in pla~a obveznost iz kreditne pogodbe, pridobi
pravico do povra~ila za izpla~ane zneske in stro{ke, ki so v
zvezi s tem nastali.
Za zavarovanje povra~ilnega zahtevka iz prej{njega odstavka se po predhodnem soglasju Ministrstva za finance
glede pogojev iz posameznega kredita, sklene med Republiko Slovenijo, posameznim kreditojemalcem in javnim podjetjem Elektro Slovenije (ELES) pogodba, s katero se iz
terjatev za prodano elektri~no energijo dolo~i solidarno povra~ilo sredstev prora~una, uporabljenih za izpolnitev poro{tvenih obveznosti Republike Slovenije.
Pogodbo iz prej{njega odstavka sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
4. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 440-03/95-55/1
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4742

2787.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v
Dr‘avni zbor
Razgla{am zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Dr‘avni zbor, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije
na seji dne 5. oktobra 1995.
[t. 012-01/95-93
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH V
DR@AVNI ZBOR
1. ~len
Za 53. ~lenom zakona o volitvah v Dr‘avni zbor (Uradni list RS, {t.44/92) se doda nov 53.a ~len, ki se glasi:
“53.a ~len
Ime liste kandidatov ne sme vsebovati imena tuje dr‘ave ali tuje stranke oziroma tuje fizi~ne ali pravne osebe in
njihovih simbolov ter kratic, ki jih ti uporabljajo.”
2. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 004-01/92-3/12
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2788.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o ustanovah
Razgla{am zakon o ustanovah, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 1995.
[t. 012-01/95-94
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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ZAKON
O USTANOVAH
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
(pojem)
Ustanova je na dolo~en namen vezano premo‘enje.
Ustanova po tem zakonu je pravna oseba zasebnega
prava.
2. ~len
(namen)
Namen ustanove mora biti splo{nokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.
Namen ustanove je splo{nokoristen, ~e je ustanova ustanovljena za namene na podro~jih znanosti, kulture, {porta,
vzgoje in izobra‘evanja, zdravstva, otro{kega, invalidskega
in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dedi{~ine, za verske namene in podobno.
Namen ustanove je dobrodelen, ~e je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomo~i potrebne.
Pogoja iz drugega in tretjega odstavka tega ~lena sta
izpolnjena, ~e je krog oseb, ki pridejo v po{tev kot koristniki,
omejen, vendar ni poimensko dolo~en ali omejen le na ~lane
dru‘ine.
Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresni~itev namena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promociji, ~e z zakonom ni dolo~eno druga~e.
3. ~len
(organ, pristojen za ustanove)
Ministrstvo, v katerega delovno podro~je sodi namen,
za katerega je ustanova ustanovljena (v nadaljnjem besedilu:
organ, pristojen za ustanove), ima v postopku ustanavljanja,
delovanja in prenehanja ustanov pristojnosti, dolo~ene s tem
zakonom.
V primeru, ko je ustanova ustanovljena za ve~ namenov, je pristojno ministrstvo, v katerega pristojnost spada
prete‘ni namen ustanove.
V primeru, ko ni mogo~e dolo~iti pristojnega ministrstva, je pristojno ministrstvo, pristojno za upravo.
II. USTANOVITEV
4. ~len
(ustanovitelji)
Ustanovo lahko ustanovi doma~a ali tuja fizi~na ali
pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
5. ~len
(predpostavke za ustanovitev)
Ustanovitelj lahko ustanovi ustanovo s pravnim poslom
med ‘ivimi ali za primer smrti (v nadaljnjem besedilu: akt o
ustanovitvi).
Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za
ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.
6. ~len
(akt o ustanovitvi)
Akt o ustanovitvi vsebuje:
1. ime in sede‘ oziroma prebivali{~e ustanovitelja,
2. ime in sede‘ ustanove,
3. navedbo ustanovitvenega premo‘enja in njegove vrednosti,
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4. namen ustanove,
5. na~in in postopek imenovanja ~lanov uprave,
6. poimenske ~lane prve uprave.
Akt o ustanovitvi lahko vsebuje tudi druge dolo~be,
pomembne za delovanje ustanove.
^e je ustanova ustanovljena s pravnim poslom za primer
smrti in v njem niso dolo~eni ime, sede‘ ter poimenski ~lani
prve uprave ustanove, jih dolo~i organ, pristojen za ustanove.
^e akt o ustanovitvi ne vsebuje dolo~b o na~inu in
postopku imenovanja ~lanov uprave, se to dolo~i s pravili
ustanove.
7. ~len
(pravni posel med ‘ivimi)
Akt o ustanovitvi kot pravni posel med ‘ivimi se sestavi
v obliki notarskega zapisa.
Notar mora notarski zapis takoj oziroma najkasneje v
15 dneh od njegove sestave predlo‘iti organu, pristojnemu za
ustanove.
Notarskemu zapisu morajo biti prilo‘ena dokazila o dejanskem obstoju premo‘enja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja ~lanov prve uprave k svojemu imenovanju.
Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o
ustanovitvi ne more ve~ preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premo‘enjem in plodovi.
8. ~len
(pravni posel za primer smrti)
Akt o ustanovitvi kot pravni posel za primer smrti mora
izpolnjevati pogoje obli~nosti za eno izmed oporok po zakonu o dedovanju.
Sodi{~e, pred katerim te~e zapu{~inski postopek, mora
akt o ustanovitvi iz prej{njega odstavka takoj vro~iti organu,
pristojnemu za ustanove.
9. ~len
(ustanovitveno premo‘enje)
Ustanovitveno premo‘enje so lahko denar, premi~nine,
nepremi~nine in druga premo‘enjska upravi~enja.
^e je ustanovitveno premo‘enje denar, mora biti nakazan na ustrezen ra~un (pri Agenciji Republike Slovenije za
pla~ilni promet, nadziranje in informiranje ali pri banki).
^e so ustanovitveno premo‘enje nedenarna sredstva, je
treba predlo‘iti uradno cenitev sodnega cenilca.
Ustanovitelj mora ustanovitveno premo‘enje izro~iti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma
ustanova z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z
drugimi predpisi.
Velikost ustanovitvenega premo‘enja mora biti primerna za izvajanje namena ustanove.
Za ustanovitveno premo‘enje se v okviru splo{ne evidence vodi lo~ena evidenca.
Ustanovitveno premo‘enje se lahko pove~a v skladu z
aktom o ustanovitvi in s pravili ustanove.
10. ~len
(za{~ita premo‘enja)
^e je po vro~itvi akta o ustanovitvi treba kaj storiti za
za{~ito ustanovitvenega premo‘enja, organ, pristojen za ustanove, imenuje skrbnika.
11. ~len
(dopustnost ustanovitve ustanove)
Organ, pristojen za ustanove, izda soglasje, ~e:
1. akt o ustanovitvi izpolnjuje pogoje, dolo~ene s tem in
z drugimi zakoni,
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2. je namen ustanove splo{nokoristen ali dobrodelen,
3. je zagotovljeno ustanovitveno premo‘enje, 4. ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom.
12. ~len
(soglasje k aktu o ustanovitvi)
Soglasje k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za
ustanove, v 30 dneh od prejema akta o ustanovitvi.
Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove mora organ,
pristojen za ustanove, objaviti v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Stro{ke objave nosi ustanova.
Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premo‘enje na ustanovo, ustanova pa lahko za~ne izvajati namen, za katerega je ustanovljena. Soglasje iz prvega odstavka tega ~lena mora organ, pristojen za ustanove, takoj
posredovati ministrstvu, pristojnemu za upravo.
Zoper odlo~itev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena prito‘ba. O prito‘bi odlo~a Vlada Republike Slovenije.
13. ~len
(vpis v evidenco)
Po prejemu soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo,
pristojno za upravo, po uradni dol‘nosti vpi{e ustanovo v
evidenco ustanov.
Evidenca ustanov je javna, vklju~no z akti ustanove, ki
so podlaga za vpis v evidenco ustanov.
14. ~len
(podatki, ki se vpisujejo)
V evidenco ustanov se vpi{ejo ustanovitev, statusne
spremembe in prenehanje ustanove ter drugi podatki, pomembni za pravni promet ustanove, zlasti:
– ime in sede‘ oziroma prebivali{~e ustanovitelja;
– ime in sede‘ ustanove;
– namen ustanove;
– ustanovitveno premo‘enje;
– datum in {tevilka akta o ustanovitvi;
– imena poobla{~enih oseb za zastopanje;
– statusne spremembe in prenehanje.
Podrobnej{e dolo~be o vodenju in vsebini evidence ustanov predpi{e minister, pristojen za upravo.
15. ~len
(ime ustanove)
Ime ustanove mora vsebovati besedo ustanova. Dodana
mora biti ozna~ba namena, ustanovitelja ali druga dodatna
ozna~ba, ki omogo~a jasno in nedvoumno razlikovanje od
ustanov, ki so ‘e vpisane v evidenco ustanov.
Glede mo‘nosti uporabe imena republike, ob~ine ali
mesta, zgodovinske ali druge osebnosti ter glede varstva
imena se uporabljajo dolo~be, ki veljajo za zavode.
16. ~len
(sede‘ ustanove)
Sede‘ ustanove mora biti v Republiki Sloveniji in ga
dolo~i ustanovitelj.
III. SPREMEMBA IMENA, SEDE@A ALI NAMENA
USTANOVE
17. ~len
(sprememba imena, sede‘a ali namena)
Ime, sede‘ ali namen ustanove lahko spremeni uprava v
skladu z aktom o ustanovitvi.
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^e akt o ustanovitvi ne vsebuje dolo~b o spremembi
imena, sede‘a ali namena, upo{teva uprava pri spremembi
voljo in namen ustanovitelja ter dol‘nost ravnanja s premo‘enjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Spremembi iz prvega in drugega odstavka tega ~lena sta
veljavni, ko da soglasje organ, pristojen za ustanove.

^lani uprave ne morejo biti:
– osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne,
– osebe, zaposlene v ustanovi,
– osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.
Kandidati za ~lane uprave morajo dati predhodno soglasje k ~lanstvu v upravi.

IV. AKTI USTANOVE

23. ~len
(razre{itev uprave oziroma ~lanov uprave)
^e uprava ne izpolnjuje nalog, dolo~enih v zakonu, aktu
o ustanovitvi ali v pravilih, lahko ustanovitelji ali donatorji
predlagajo pred~asno razre{itev.
O predlogu za pred~asno razre{itev odlo~a organ, pristojen za ustanove.
Organ, pristojen za ustanove, lahko v primeru neizpolnjevanja nalog iz prvega odstavka tega ~lena upravo po uradni dol‘nosti razre{i.
V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega
~lena je lahko pred~asno razre{en tudi ~lan uprave, ~e njegovo delovanje ni v skladu z interesi ustanove.
Zoper odlo~itev organa iz drugega in tretjega odstavka
tega ~lena je dovoljena prito‘ba. O prito‘bi odlo~a Vlada
Republike Slovenije.

18. ~len
(pravila ustanove)
Ustanova ima pravila oziroma statut (v nadaljnjem besedilu: pravila), ki jih sprejme ustanovitelj v 30 dneh po
izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi.
^e ustanovitelj ne sprejme pravil v roku iz prej{njega
odstavka, jih sprejme uprava.
Pravila urejajo zlasti:
– organizacijo ustanove;
– organe ustanove;
– pravila o imenovanju (novih) ~lanov uprave;
– pravila o sprejemanju odlo~itev;
– dolo~be o upravljanju in zastopanju ustanove;
– na~in razpolaganja s prihodki.
Pravila morajo biti predlo‘ena organu, pristojnemu za
ustanove, v treh mesecih po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi.
^e uprava ne predlo‘i pravil v roku iz prej{njega odstavka, lahko organ, pristojen za ustanove, upravo razre{i in
v skladu z aktom o ustanovitvi se imenuje nova uprava.
19. ~len
(sprememba pravil)
Pravila lahko spremeni uprava v skladu z aktom o ustanovitvi.
Uprava je dol‘na spremembo pravil predlo‘iti organu,
pristojnemu za ustanove.
^e organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da je sprememba pravil v nasprotju z aktom o ustanovitvi ali z zakonom,
pozove upravo, da v 30 dneh popravi spremembo pravil.
^e uprava ne spremeni pravil v skladu s prej{njim odstavkom, jo lahko organ, pristojen za ustanove, razre{i.
20. ~len
(drugi akti ustanove)
Ustanova ima lahko tudi druge akte, s katerimi v skladu s
pravili podrobneje ureja vpra{anja, pomembna za delo ustanove.
V. ORGANI USTANOVE
21. ~len
(vrste organov)
Ustanovo upravlja uprava.
Ustanova ima lahko v skladu z aktom o ustanovitvi
oziroma s pravili tudi druge organe.
^e je ustanoviteljev ustanove ve~, lahko oblikujejo skupni organ ustanoviteljev, ki ne more prevzeti nalog uprave.
22. ~len
(uprava)
Upravo sestavljajo najmanj trije ~lani.
^lani uprave so imenovani v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili. ^e z aktom o ustanovitvi oziroma s
pravili ni dolo~eno druga~e, so ~lani uprave imenovani za
dolo~en ~as.
V primeru, ko na podlagi akta o ustanovitvi oziroma
pravil ni mogo~e imenovati uprave, imenuje upravo organ,
pristojen za ustanove.

24. ~len
(naloge uprave)
Uprava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa
ustanovo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, z
aktom o ustanovitvi in s pravili.
Uprava ima predsednika uprave, ki ga izvolijo ~lani
izmed sebe.
Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo v
obsegu, dolo~enem z aktom o ustanovitvi in s pravili.
Uprava je dol‘na ravnati s premo‘enjem ustanove s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. ~len
(odlo~anje uprave)
Uprava sprejema odlo~itve z ve~ino glasov ~lanov, ~e
pravila ne dolo~ajo druga~e. ^e je rezultat neodlo~en, odlo~i
glas predsedujo~ega.
^lan uprave ne more odlo~ati o zadevah, v katerih so
stranke oziroma so druga~e udele‘eni on sam, njegov zakonec ali sorodniki do v{tetega tretjega kolena.
26. ~len
(nagrada za ~lane uprave in stro{ki poslovanja ustanove)
^lani uprave so upravi~eni do povrnitve potnih stro{kov, dnevnice in nagrade, ki jih dolo~i uprava ob upo{tevanju
meril, ki so dolo~ena v aktu o ustanovitvi ali v pravilih.
Organ, pristojen za ustanove, lahko dolo~i zgornjo mejo
zneskov iz prej{njega odstavka.
Drugi stro{ki, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove (pla~e, potni stro{ki ter dnevnice zaposlenih, drugi stro{ki poslovanja in podobno), ne smejo presegati vi{ine, dolo~ene s predpisi za podro~je dr‘avne uprave, ~e v aktu o
ustanovitvi ali v pravilih ni dolo~eno druga~e.
VI. PREMO@ENJE USTANOVE
27. ~len
(prihodki ustanove)
Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem z ustanovitvenim premo‘enjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge na~ine.
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Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena
ustanove in za poslovanje ustanove.
V ustanovo lahko naklonijo premo‘enje doma~e ali tuje
fizi~ne ali pravne osebe (donatorji).
28. ~len
(zmanj{anje ustanovitvenega premo‘enja)
Ustanovitveno premo‘enje se lahko zmanj{a, ~e je to
predvideno v aktu o ustanovitvi ali ~e tako zaradi izjemnega
polo‘aja odlo~i uprava. Odlo~itev uprave je veljavna, ko da k
njej soglasje organ, pristojen za ustanove.
29. ~len
(omejitev glede razpolaganja z nepremi~ninami)
Ustanova lahko razpolaga z nepremi~nino, ~e da soglasje organ, pristojen za ustanove.
VII. NADZOR
30. ~len
(nadzor nad premo‘enjem in poslovanjem)
Ustanova mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna
poro~ila v skladu s predpisi, ki dolo~ajo vodenje poslovnih
knjig in izdelavo ra~unovodskih poro~il za zavode.
Uprava ustanove je dol‘na organu, pristojnemu za ustanove, letno do konca marca predlo‘iti poro~ilo o delu in
finan~nem poslovanju v preteklem koledarskem letu.
Poro~ilo o finan~nem poslovanju je dol‘na predlo‘iti
tudi drugim pristojnim organom. Nadzor nad finan~nim poslovanjem opravljajo pristojni dr‘avni organi oziroma poobla{~ene organizacije. Poseben nadzor je potreben nad ustanovitvenim premo‘enjem, ki se lahko zmanj{a le ob pogojih,
navedenih v 28. ~lenu tega zakona.
Organ, pristojen za ustanove, lahko zahteva, da mora
poro~ilo o finan~nem poslovanju revidirati poobla{~eni
revizor.
VIII. PRENEHANJE USTANOVE
31. ~len
(razlogi za prenehanje ustanove)
Ustanova preneha:
– ~e premo‘enje ne zado{~a za nadaljnja izpolnjevanja
namena ustanove,
– ~e namen ustanove postane nemogo~,
– v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove,
ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,
– ~e je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
32. ~len
(posledica prenehanja)
O prenehanju ustanove odlo~i uprava ali organ, pristojen za ustanove, pri ~emer upo{teva voljo in namen ustanovitelja.
Odlo~itev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje
organ, pristojen za ustanove.
Zoper odlo~itev organa, pristojnega za ustanove, o prenehanju ustanove je dovoljena prito‘ba. O prito‘bi odlo~a
Vlada Republike Slovenije.
Organ, pristojen za ustanove, obvesti sodi{~e o prenehanju ustanove.
Sodi{~e izvede postopek likvidacije oziroma ste~aja v
skladu z zakonom o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji.
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Ostanek premo‘enja likvidacijske oziroma ste~ajne mase se v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli drugi
ustanovi, ki izvaja enak namen. ^e taka ustanova ne obstaja,
se premo‘enje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben namen.
Prenehanje ustanove se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in ustanova se izbri{e iz evidence ustanov.
IX. POSEBNI ORGAN USTANOVE
33. ~len
(skrbnik)
Za izvajanje konkretnih nalog v zvezi z delovanjem ali
prenehanjem ustanov lahko organ, pristojen za ustanove, imenuje skrbnika za ustanove, po potrebi pa tudi skrbnika za
posamezno ustanovo.
Skrbnik mora biti strokovnjak za navedeno podro~je in
je lahko izven sestave organa, pristojnega za ustanove.
Skrbnik skrbi za premo‘enje ustanove od dneva predlo‘itve akta o ustanovitvi organu, pristojnemu za ustanove, do
izdaje soglasja ter v primerih, ko {e ni imenovana uprava, in
opravlja druge naloge po nalogu pristojnega ministra.
X. UPORABA BESEDE FUNDACIJA
34. ~len
(uporaba besede fundacija)
Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo
pravne osebe, ki so ustanovljene za splo{nokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost.
Pravne osebe iz prej{njega odstavka so vpisane v register oziroma evidenco pravnih oseb v skladu z zakonom, po
katerem so ustanovljene.
XI. KAZENSKE DOLO^BE
35. ~len
(kazenske dolo~be)
Ustanova se kaznuje za prekr{ek z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev:
1. ~e opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom
2. ~lena;
2. ~e ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in s
pravili ustanove (6. ~len, prvi in tretji odstavek 18. ~lena);
3. ~e ne uporablja imena v skladu s 15. ~lenom;
4. ~e spremeni ime, sede‘ ali namen ustanove v nasprotju s 17. ~lenom;
5. ~e ne predlo‘i pravil v roku iz 18. ~lena;
6. ~e zmanj{a ustanovitveno premo‘enje v nasprotju z
28. ~lenom;
7. ~e razpolaga z nepremi~ninami v nasprotju z 29.
~lenom;
8. ~e ne predlo‘i poro~il iz 30. ~lena;
9. ~e ne vodi poslovnih knjig v skladu s prvim odstavkom 30. ~lena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekr{ek iz prej{njega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
ustanove.
36. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekr{ek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ~e deluje kot ustanova brez pridobitve soglasja k aktu
o ustanovitvi (~etrti odstavek 12. ~lena);
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– ~e uporablja v imenu oziroma firmi besedo ustanova v
nasprotju s 15. ~lenom oziroma besedo fundacija v nasprotju
s 34. ~lenom.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek iz prej{njega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
37. ~len
(prilagoditev obstoje~ih ustanov)
Obstoje~e fondacije, fundacije, fondi, skladi in ustanove, ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo uskladiti svoje delovanje z dolo~bami tega zakona v roku enega
leta od dneva uveljavitve tega zakona.
Druge pravne osebe, organizacijske enote ali posamezniki, ki uporabljajo besedo fundacija, fondacija, ustanova,
sklad ali fond, morajo svoje akte in poslovanje uskladiti z
dolo~bami tega zakona ali pa prenehati uporabljati ime v
roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona.
Dolo~bi prej{njih odstavkov ne veljata za sklade, ki so
ustanovljeni s posebnim zakonom ali ki niso pravne osebe.
Po izteku roka iz prvega in drugega odstavka tega ~lena
mora pristojni organ po opravljenem likvidacijskem postopku
po uradni dol‘nosti subjekte, ki aktov ne uskladijo z dolo~bami tega zakona, izbrisati iz registrov, v katere so vpisani.
38. ~len
(podzakonski akti)
Dolo~be o vodenju in vsebini evidence iz tretjega odstavka 14. ~lena tega zakona izda minister, pristojen za upravo, v roku 60 dni od dneva uveljavitve tega zakona.
39. ~len
(za~etek veljavnosti zakona)
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 020-05/92-12/6
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2789.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dru{tvih
Razgla{am zakon o dru{tvih, ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 1995.
[t. 012-01/95-95
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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ZAKON
O DRU[TVIH
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Dru{tvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdru‘enje fizi~nih oseb, ki se zdru‘ujejo zaradi skupno dolo~enih
interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s tem
zakonom.
Dru{tvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati
pridobitne dejavnosti kot svoje izklju~ne dejavnosti.
2. ~len
Dru{tvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. ~len
Dru{tvo samostojno dolo~i namen in cilje, dejavnost ter
na~in delovanja s svojim temeljnim aktom, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
Dru{tvu se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli
status dru{tva, ki deluje v javnem interesu, ~e njegovo delovanje presega interese njegovih ~lanov.
4. ~len
Iz imena dru{tva mora biti razvidno, da gre za zdru‘evanje po tem zakonu in dejavnost dru{tva.
Ime dru{tva se mora razlikovati od imen drugih dru{tev
in ne sme biti zavajajo~e ali ‘aljivo.
Ime dru{tva ne sme vsebovati besedne zveze Republika
Slovenija.
^e ‘eli dru{tvo kot sestavni del svojega imena uporabljati ime ali del imena dr‘avnega organa ali institucije, gospodarske dru‘be oziroma zgodovinske ali druge znamenite
osebnosti, si mora predhodno pridobiti njihovo dovoljenje.
^e je oseba umrla, je za uporabo njenega imena potrebna
privolitev njenih zakonitih dedi~ev.
Dru{tvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje
registrirano ime.
Dru{tvo, ki meni, da se ime drugega dru{tva ne razlikuje
od njegovega ‘e registriranega imena, kar povzro~a ali bi
utegnilo povzro~iti nejasnosti v pravnem prometu, ima pravico s prito‘bo izpodbijati odlo~bo o vpisu kasneje registriranega dru{tva v register dru{tev. Rok za vlo‘itev prito‘be je
{est mesecev od vpisa dru{tva v register dru{tev.
5. ~len
Vsakdo lahko postane ~lan in deluje v dru{tvu pod
enakimi pogoji.
^e se v dru{tvo v~lani mladoletnik do dopolnjenega 15.
leta, podpi{e pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki
ga tudi zastopa v organih dru{tva.
Posebne pravice in dol‘nosti ~lanov iz prej{njega odstavka, ureja temeljni akt dru{tva.
6. ~len
Tujec lahko postane ~lan dru{tva, ~e je tako dolo~eno v
temeljnem aktu.
7. ~len
Delo dru{tva je javno.
Podatki, vpisani v register dru{tev, so javni.
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II. USTANOVITEV DRU[TVA
8. ~len
Dru{tvo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih dr‘avljanov Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt dru{tva.
9. ~len
Temeljni akt dru{tva mora dolo~ati: ime in sede‘ dru{tva; namen in naloge dru{tva; na~in v~lanjevanja in prenehanje ~lanstva; organe dru{tva, njihovo delovno podro~je in
njihova medsebojna razmerja; sestavo organov, na~in volitev
~lanov organov ter njihovo mandatno dobo oziroma imenovanja in razre{itve; pravice in dol‘nosti ~lanov ter organov
dru{tva; zastopanje dru{tva; financiranje dru{tva in na~in
opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finan~nimi sredstvi; na~in prenehanja dru{tva in razpolaganje s premo‘enjem
v takem primeru ter na~in zagotavljanja javnosti dela dru{tva.
Spremembe in dopolnitve temeljnega akta dru{tva sprejme najvi{ji organ dru{tva.
10. ~len
^e je v dru{tvo v~lanjenih do vklju~no 15 ~lanov, opravljajo vsi ~lani naloge organov dru{tva in izmed sebe izvolijo
zastopnika dru{tva.
11. ~len
Za uresni~evanje svojih skupnih interesov lahko najmanj dve dru{tvi ustanovita zvezo dru{tev.
Zveza dru{tev se ustanovi s pogodbo med dru{tvi, ki jo
na podlagi odlo~itev najvi{jih organov dru{tev sklenejo njihovi zastopniki. V pogodbi morajo biti urejena vsa temeljna
vpra{anja delovanja zveze.
Za zvezo dru{tev se smiselno uporabljajo dolo~be tega
zakona.
12. ~len
Ta zakon se uporablja tudi za mednarodno dru{tvo ali
zvezo mednarodnih dru{tev, ~e se ustanovi ali ima sede‘ na
obmo~ju Republike Slovenije.
13. ~len
Mednarodna dru{tva ali zveze mednarodnih dru{tev, ki
jim je na podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan
status pravne osebe, morajo pred uveljavljanjem tega statusa
predlo‘iti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, akt o
ustanovitvi, temeljni akt, dokazilo o registraciji po pravu
dr‘ave pogodbenice in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz mednarodne pogodbe.
Na podlagi predlo‘itve dokumentov iz prvega odstavka
tega ~lena vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
evidenco mednarodnih dru{tev in zvez mednarodnih dru{tev.
14. ~len
Mednarodna dru{tva ali zveze mednarodnih dru{tev, ki
so ustanovljena po tujem pravu, razen tistih iz 13. ~lena tega
zakona, lahko delujejo na obmo~ju Slovenije, ~e dobijo dovoljenje Vlade Republike Slovenije.
Ta dru{tva se evidentirajo pri ministrstvu, pristojnem za
notranje zadeve.
Vlagatelj mora zahtevi prilo‘iti temeljni akt, dokazilo
dr‘avnega organa o registraciji oziroma pridobitvi pravne
osebnosti, dokazilo o delovanju na obmo~ju najmanj dveh
dr‘av, osebno ime zastopnika in naslov mednarodnega dru{tva ali zveze mednarodnih dru{tev.
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15. ~len
Dru{tvo lahko v svojem temeljnem aktu uredi pravice in
dol‘nosti simpatizerjev in ~astnih ~lanov.
III. REGISTRACIJA DRU[TVA
16. ~len
Za registracijo dru{tev je pristojna upravna enota, na
obmo~ju katere je sede‘ dru{tva.
O prito‘bah zoper odlo~be pristojnega organa odlo~a
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
17. ~len
Zahtevi za registracijo dru{tva mora vlagatelj prilo‘iti
zapisnik ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in
seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, rojstni
datum, dr‘avljanstvo in naslov stalnega prebivali{~a) z njihovimi overjenimi podpisi ter osebno ime zastopnika dru{tva.
18. ~len
Pristojni organ je dol‘an o zahtevi iz 17. ~lena tega
zakona odlo~iti v roku 30 dni od njenega prejema.
^e pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma
da temeljni akt ali ime dru{tva ni v skladu z dolo~bami tega
zakona, opozori na to vlagatelja in mu dolo~i rok, v katerem
je potrebno zahtevo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt.
Ta rok ne sme biti kraj{i od 15 dni in ne dalj{i od 3 mesecev.
^e dru{tvo v roku iz prej{njega odstavka ne dopolni
vloge oziroma ne uskladi temeljnega akta ali imena dru{tva,
se {teje, da je umaknilo zahtevo za registracijo.
19. ~len
Z registracijo postane dru{tvo pravna oseba zasebnega
prava.
20. ~len
^e dru{tvo spremeni temeljni akt ali zastopnika dru{tva,
mora vlo‘iti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od
nastale spremembe.
Zahtevi iz prej{njega odstavka mora dru{tvo prilo‘iti
zapisnik seje najvi{jega organa, na kateri so bile sprejete
spremembe. ^e je bil spremenjen temeljni akt, mora dru{tvo
zahtevi prilo‘iti dva izvoda novega temeljnega akta.
V primeru sprememb temeljnega akta se smiselno uporabljajo dolo~be 17. in 18. ~lena tega zakona.
IV. FINANCIRANJE
21. ~len
Dru{tvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– s ~lanarino,
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti dru{tva,
– z darili in volili,
– s prispevki donatorjev,
– iz javnih sredstev in
– iz drugih virov.
^e dru{tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari prese‘ek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje
dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premo‘enja dru{tva med njegove ~lane je
ni~na.
22. ~len
Dru{tvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo~a
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zakon. Pridobitna dejavnost mora biti dolo~ena v temeljnem
aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami dru{tva ter
se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.
Dru{tvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne
dejavnosti z dru{tvenimi sredstvi drugim osebam na temelju
zakupne ali sorodne pogodbe.
23. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki, ki ga dru{tvo dose‘e z
neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prej{njega ~lena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog
dru{tva, v skladu s temeljnim aktom.
24. ~len
Dru{tvo mora zagotavljati podatke o svojem finan~nomaterialnem poslovanju na na~in in v obliki, ki ju dolo~i s
temeljnim ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z ra~unovodskim standardom za dru{tva, ki ga sprejme
poobla{~ena organizacija.
25. ~len
Poro~ilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvi{ji organ dru{tva, mora prikazovati resni~no stanje o premo‘enju in poslovanju dru{tva ter mora biti sestavljeno v
skladu s pravili ra~unovodskega standarda za dru{tva, ki ga
sprejme poobla{~ena organizacija, in dolo~bami temeljnega
ali posebnega akta dru{tva.
26. ~len
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
u~inkovito porabo javnih sredstev, ki jih dru{tvo prejme za
izvajanje svoje dejavnosti, opravlja ra~unsko sodi{~e.
V. PRENEHANJE DRU[TVA
27. ~len
Dru{tvo lahko preneha po volji ~lanov ali po samem
zakonu.
28. ~len
Najvi{ji organ dru{tva lahko sprejme sklep o prenehanju dru{tva.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega dru{tva, ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po
poravnavi vseh obveznosti prenese premo‘enje dru{tva. Prora~unska sredstva se vrnejo prora~unu.
O sklepu najvi{jega organa iz prvega odstavka tega
~lena mora zastopnik dru{tva v 30 dneh obvestiti pristojni
organ.
29. ~len
Po samem zakonu dru{tvo preneha, ~e dejansko preneha
delovati ali ~e deluje v nasprotju s pravnim redom Republike
Slovenije.
30. ~len
Pristojni organ v primerih iz 28. in 29. ~lena tega zakona na podlagi pravnomo~ne odlo~be izbri{e dru{tvo iz registra.
31. ~len
^e dru{tvo ne ravna po drugem odstavku 28. ~lena in v
primerih prenehanja dru{tva po 29. ~lenu tega zakona, odlo~i
o prenosu premo‘enja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava dolo~en pristojni dr‘avni organ.
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Odlo~itev nadomesti sklep iz drugega odstavka 28. ~lena
tega zakona.
VI. KAZENSKE DOLO^BE
32. ~len
S kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekr{ek kaznuje dru{tvo, ki:
1. prekora~uje podro~je dejavnosti, dolo~ene s temeljnim aktom (3. ~len);
2. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena (peti odstavek 4. ~lena);
3. spremeni temeljni akt ali zastopnika dru{tva in v roku
ne vlo‘i zahteve za spremembo registracije (prvi odstavek
20. ~lena);
4. opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in nalogami dru{tva (prvi odstavek 22. ~lena);
5. ne porabi ustvarjenega prese‘ka prihodkov nad odhodki za izvajanje osnovne dejavnosti dru{tva (tretji odstavek 21. ~lena in 23. ~len);
6. neresni~no izkazuje podatke o finan~no-materialnem
poslovanju (25. ~len).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek iz prej{njega odstavka tega ~lena tudi zastopnik
dru{tva.
VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
33. ~len
Dru{tvo, ki je bilo ustanovljeno po zakonu o dru{tvih
(Uradni list SRS, {t. 37/74 in 42/86), nadaljuje delo po dolo~bah tega zakona, svoje temeljne akte in delovanje pa mora v
primeru neskladnosti uskladiti s tem zakonom najkasneje v
roku dveh let od za~etka veljavnosti tega zakona. Pristojnemu organu mora predlo‘iti morebiten nov temeljni akt in
sporo~iti osebno ime zastopnika dru{tva.
34. ~len
Za dru{tva, ki so bila registrirana po dosedanjih predpisih pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije,
odstopi ministrstvo celoten spis pristojnemu organu.
35. ~len
Minister za notranje zadeve izda natan~nej{e predpise, s
katerimi dolo~i vsebino, obliko in na~in vodenja registra
dru{tev, v roku treh mesecev od za~etka veljavnosti tega
zakona.
36. ~len
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje preverja zakonitost in pravilnost izvajanja predpisov, ki urejajo finan~no-materialno poslovanje
dru{tev, ki razpolagajo z dru‘beno lastnino, dokler se ta
lastninsko ne preoblikuje.
37. ~len
Dru‘bena lastnina, s katero razpolagajo dru{tva na dan
uveljavitve tega zakona, se lastninsko preoblikuje v skladu s
posebnimi zakoni.
Do uveljavitve posebnih zakonov iz prej{njega odstavka, dru{tva kot dober gospodar upravljajo in gospodarijo z
dru‘beno lastnino, s katero razpolagajo. Lastninska razmerja
in druga pravna upravi~enja dru{tev na tej lastnini se do
sprejema teh zakonov ne morejo spreminjati.
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38. ~len
Status dru{tva, ki deluje v javnem interesu podeli dru{tvu minister, ki vodi upravni organ, pristojen za podro~je, na
katerem dru{tvo deluje, v skladu s pogoji, kriteriji in na~inom
pridobitve, ki se dolo~ijo s posebnimi zakoni.
^e deluje dru{tvo na podro~jih, ki so v pristojnosti ve~
ministrstev, odlo~i o pridobitvi statusa dru{tva iz prej{njega
odstavka minister, ki je pristojen za prete‘ni del dejavnosti
dru{tva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrov.
^e dru{tvo deluje na podro~ju, za katerega ni pristojno
nobeno ministrstvo, odlo~a o podelitvi statusa dru{tva iz
prvega odstavka tega ~lena minister, pristojen za upravo.
Do uveljavitve posebnih predpisov iz 3. ~lena tega zakona dolo~i kriterije, na podlagi katerih se dru{tvom podeli
status dru{tva, ki deluje v javnem interesu, pristojno ministrstvo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
39. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o dru{tvih (Uradni list SRS, {t. 37/74 in 42/86).
Do izdaje predpisov iz 35. ~lena se uporabljajo dolo~be
pravilnika o registru dru{tev (Uradni list SRS, {t. 5/75).
40. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 022-01/90-7/14
Ljubljana, dne, 5. oktobra 1995
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2790.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o blagovnih rezervah
Razgla{am zakon o blagovnih rezervah, ki ga je sprejel
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. oktobra 1995.
[t. 012-01/95-96
Ljubljana, dne 13. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
ZAKON
O BLAGOVNIH REZERVAH
I. TEMELJNE DOLO^BE
1. ~len
S tem zakonom se dolo~ajo obveznosti in pravice dr‘ave pri programiranju dr‘avnih blagovnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: blagovne rezerve) in pri zagotavljanju storitev
na podro~ju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv.
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Storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je gospodarska javna slu‘ba. Za izvajanje te storitve Republika
Slovenija ustanovi javni gospodarski zavod za blagovne rezerve.
2. ~len
Blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb
osnovne preskrbe:
– pri ve~jih motnjah in nestabilnostih na trgih,
– ob naravnih in drugih nesre~ah ve~jega obsega in
– v vojni.
Osnovna preskrba po tem zakonu je preskrba z osnovnimi ‘ivili in ne‘ivilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za
‘ivljenje ljudi, ter strate{kimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali
ki so posebnega pomena za obrambo dr‘ave.
II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE DR@AVNIH ORGANOV
3. ~len
Dr‘avni organi Republike Slovenije, dolo~eni s tem
zakonom, z dolo~anjem in organiziranjem oblikovanja in
uporabe blagovnih rezerv sodelujejo pri zagotavljanju trajne
in nemotene osnovne preskrbe in z njo povezane stabilnosti
cen.
4. ~len
Vlada Republike Slovenije:
– predpi{e na~in opravljanja dejavnosti oblikovanja in
uporabe blagovnih rezerv,
– dolo~a blago osnovne preskrbe iz drugega odstavka 2.
~lena tega zakona,
– sprejema petletne programe blagovnih rezerv,
– sprejme akt o ustanovitvi Zavoda za blagovne rezerve
(v nadaljnjem besedilu: zavod) ter izvaja pravice in obveznosti ustanovitelja zavoda v skladu z zakonom,
– predpisuje koncesije za uvoz blaga osnovne preskrbe
zaradi oblikovanja blagovnih rezerv,
– dolo~i organe ter zavode in druge organizacije, ki se
financirajo iz javnih sredstev in ki so dol‘ni prednostno kupovati blago iz blagovnih rezerv,
– sprejema letno poro~ilo zavoda,
– s sklepom dolo~a odkup posamezne vrste kmetijskega
pridelka po za{~itni ceni in njegovo koli~ino,
– zagotavlja sredstva za stro{ke odkupa iz prej{nje alinee,
– odlo~a o uporabi blagovnih rezerv in njihovi nadomestitvi,
– pooblasti ministra, pristojnega za preskrbo, da v dolo~enih primerih v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno podro~je, odlo~a o uporabi blagovnih rezerv.
5. ~len
Ministrstvo, pristojno za preskrbo:
– spremlja sprotno preskrbljenost trga z blagom osnovne preskrbe in ugotavlja predvideno preskrbljenost ter o tem
poro~a Vladi Republike Slovenije,
– zbira podatke o koli~inah uvo‘enega blaga osnovne
preskrbe po vrstah blaga v posameznem mesecu in ugotavlja
koli~ine letnega uvoza tega blaga po posameznih uvoznikih,
– analizira gospodarska gibanja z vidika njihovega vpliva na preskrbljenost trga in na blagovne rezerve v prihodnjem trimese~nem in polletnem obdobju in o tem poro~a
Vladi Republike Slovenije,
– daje soglasja zavodu k izbiri sopogodbenikov in k
pogodbam, ~e to ni v pristojnosti Vlade Republike Slovenije,
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– odkupovalcem pri odkupu po za{~itnih cenah dolo~i
odkupna obmo~ja in vrste pridelkov, ki jih odkupujejo,
– opravlja dela, ki so potrebna za izvajanje pravic in
obveznosti Vlade Republike Slovenije kot ustanovitelja zavoda,
– predpi{e standarde in normative s podro~ja skladi{~enja in ob~asnega obnavljanja blaga, stro{kov, amortizacije in
organizacije,
– odlo~a o izbiri koncesionarja v skladu s predpisom iz
pete alinee 4. ~lena tega zakona,
– izvaja stalne priprave za delovanje sistema blagovnih
rezerv v posameznih primerih iz prvega odstavka 2. ~lena
tega zakona,
– neposredno izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela
zavoda in strokovni nadzor nad dejavnostjo zavoda v skladu
s podro~jem svojega dela,
– dolo~i zaupnost podatkov in na~in varovanja zaupnosti,
– predlaga Vladi Republike Slovenije akte in sklepe za
izvajanje nalog iz prej{njega ~lena,
– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom.

motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesre~ah in v
vojni.
Sklep o uporabi blagovnih rezerv dolo~a vrsto blaga,
namen in na~in uporabe, rok in na~in nadomestitve uporabljenih rezerv, ~e jih je treba nadomestiti ter ob prodaji blaga
tudi cene, po katerih se proda blago in dele‘ cene blaga, ki je
namenjen za financiranje blagovnih rezerv na podlagi poslovanja z blagom.
Cene za prodajo blaga zaradi njegovega ob~asnega obnavljanja dolo~a minister, pristojen za preskrbo.

6. ~len
S programom blagovnih rezerv Vlada Republike Slovenije dolo~a:
– sredstva blagovnih rezerv, tako v celoti kot po posameznih oblikah sredstev,
– vire financiranja in obseg posameznih virov,
– na~in skladi{~enja blaga in deponiranja denarnih sredstev,
– vrste in koli~ine blaga,
– teritorialno razmestitev blaga na podlagi obrambnih
na~el in glede na potrebe preskrbe,
– na~ine in roke obnavljanja blaga ter
– najmanj{e koli~ine posameznih vrst blaga, ki morajo
biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe ob naravnih in
drugih nesre~ah ve~jega obsega in v vojni, in {tevilo dni
preskrbe s temi koli~inami.
Preden ministrstvo, pristojno za preskrbo, po{lje predlog programa blagovnih rezerv Vladi Republike Slovenije,
dajo o njem svoje mnenje ministrstva, pristojna za obrambo,
za finance, za kmetijstvo, za industrijo, za energetiko, za
zdravstvo ter za promet in zveze.

III. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAVODA

7. ~len
Za uvoz blaga osnovne preskrbe lahko Vlada Republike
Slovenije predpi{e koncesijo, ki je omejena na kapitalske
gospodarske dru‘be.
Koncesija iz prej{njega odstavka se izda na podlagi
zahteve kapitalske dru‘be, ki sta ji prilo‘ena dokumentacija o
izpolnjevanju pogojev za poslovanje in trgovanje s posameznimi vrstami blaga ter izjava, da bo dru‘ba kot blagovne
rezerve hranila uvo‘eno blago osnovne preskrbe v koli~inah,
ki ustrezajo dele‘em njenega letnega uvoza posamezne vrste
blaga, dolo~enih s predpisom iz prej{njega odstavka, in da bo
o tem sklenila pogodbo z zavodom.
8. ~len
Odkup posameznih vrst doma~ih kmetijskih pridelkov
po predpisanih za{~itnih cenah dolo~i Vlada Republike Slovenije, kadar padejo njihove povpre~ne tr‘ne cene na raven
ali pod raven za{~itnih cen. Ta odkup se nana{a na pridelke,
dolo~ene s sklepom iz sedme alinee 4. ~lena tega zakona,
katerih kakovost je v skladu s predpisi.
9. ~len
O uporabi blagovnih rezerv odlo~i Vlada Republike
Slovenije, kadar je to nujno za ureditev preskrbe pri ve~jih

10. ~len
In{pekcijsko nadzorstvo nad blagom v blagovnih rezervah in nad poslovanjem z njim organizira in opravlja Tr‘ni
in{pektorat Republike Slovenije.
Nadzorstvo nad ustreznostjo in neopore~nostjo ter kakovostnimi lastnostmi blaga v pove~anih komercialnih zalogah iz 17. ~lena tega zakona opravljajo pristojni in{pekcijski
organi.

11. ~len
Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti
glede razpolaganja s sredstvi blagovnih rezerv, to je z denarnimi sredstvi, vrednostnimi papirji, blagom, nepremi~ninami
in opremo za blagovne rezerve.
12. ~len
Zavod neposredno opravlja dejavnost oblikovanja in
uporabe blagovnih rezerv. Pri tem v skladu s predpisanimi
standardi in normativi iz sedme alinee 5. ~lena tega zakona
ter s sprejetim programom blagovnih rezerv dolo~i letni program dela zavoda, s katerim opredeli aktivnosti, potrebne za
delovanje in ohranjanje blagovnih rezerv, ter v tem okviru
zlasti vzdr‘evanje objektov in opreme ter obnavljanje blaga.
13. ~len
Blagovne rezerve se financirajo s sredstvi, dolo~enimi v
dr‘avnem prora~unu, s sredstvi amortizacije blagovnih rezerv in s sredstvi, pridobljenimi s poslovanjem z blagom in
nepremi~ninami blagovnih rezerv.
Zavod sme za financiranje blagovnih rezerv najemati
posojila do vi{ine, za katero lahko zagotavlja kritje s premo‘enjem in sredstvi blagovnih rezerv.
14. ~len
Zavod lo~eno vodi ra~unovodstvo zavoda in ra~unovodstvo sredstev blagovnih rezerv.
15. ~len
Denarna sredstva za vzdr‘evanje, oblikovanje, obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv se v skladu s programom blagovnih rezerv zagotavljajo v dr‘avnem prora~unu na
posebni postavki v okviru postavk za opravljanje nalog ministrstva, pristojnega za preskrbo.
Sredstva iz prej{njega odstavka so namenjena kritju
stro{kov nakupa blaga in pla~ila storitev, investicijskih izdatkov, amortizacije in negativnih razlik pri poslovanju z blagovnimi rezervami ter obnavljanju blaga.
16. ~len
Pla~ila storitev zavoda za kritje pla~ in prispevkov delodajalca se na podlagi sistemizacije zavoda in zasedbe delovnih mest ter v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo in na
na~in in po merilih, ki veljajo za pla~e delavcev in funkcio-
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narjev v dr‘avnih organih, zagotavljajo v dr‘avnem prora~unu na posebni postavki za pla~ilo storitev zavoda v okviru
postavk za opravljanje nalog ministrstva, pristojnega za preskrbo. Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za kritje
zavodovih stro{kov materiala in storitev.
17. ~len
Zavod praviloma skladi{~i blago, ki ni zajeto s koncesijami, kot pove~ano komercialno zalogo pri predelovalcih
oziroma proizvajalcih tega blaga v Republiki Sloveniji ali pri
ve~jih trgovcih na debelo po posameznih obmo~jih dr‘ave na
podlagi pogodb o nakupu, skladi{~enju in sprotnem obnavljanju blaga. ^e ni mogo~e skladi{~enja blaga organizirati na
tak na~in, zavod sam skladi{~i blago v lastnih oziroma najetih skladi{~ih.
K izbiri proizvajalcev oziroma predelovalcev in trgovcev in k pogodbam z njimi mora zavod pridobiti soglasje
ministra, pristojnega za preskrbo.
Pravna oseba, ki ji je blago iz blagovnih rezerv zaupano
po pogodbi o skladi{~enju ali s koncesijo, ne sme brez dovoljenja zavoda tega blaga odtujiti ali uporabljati in ne spremeniti njegovega namena ali pogodbeno dolo~enega skladi{~a,
ga nadomestiti z blagom druge vrste ali druge kakovosti ali v
nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako druga~e z
njim razpolagati.
18. ~len
Nakup in prodajo blaga ter oddajo gradnje objektov in
investicijskega vzdr‘evanja izvede zavod z izbiro najugodnej{ega ponudnika na podlagi javnega razpisa ali zbiranja
ponudb. Pri tem se uporabljajo dolo~be predpisov, ki urejajo
oddajo javnih naro~il iz sredstev dr‘avnega prora~una.
Zavod izlo~i iz razpisnega postopka ponudbe tistih oseb,
ki so bile pravnomo~no kaznovane za prekr{ek iz 22. ~lena
tega zakona ali ki imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot trideset dni. Oba izlo~itvena razloga morata biti
navedena v javnem razpisu.
Zavod mora pridobiti predhodno soglasje ministra, pristojnega za preskrbo k spremembam in dopolnitvam pogodb
in k tarifnim postavkam za skladi{~enje blaga in oddajanje
prostorov.
19. ~len
Nepremi~nine in oprema, ki so neprimerne za potrebe
blagovnih rezerv oziroma so zanje nepotrebne, sme zavod
uporabljati za skladi{~enje tujega blaga, jih dati v zakup ali
prodati. Izbira najugodnej{ega ponudnika se izvede na podlagi javnega razpisa ali z zbiranjem ponudb. Pri tem se uporabljajo dolo~be predpisov, ki urejajo oddajo javnih naro~il iz
sredstev dr‘avnega prora~una.
Pred oddajo v dolgoro~ni zakup in prodajo nepremi~nin
mora zavod pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. V
drugih primerih zakupa in prodaje in v primeru skladi{~enja
tujega blaga pridobi zavod poprej{nje soglasje ministra, pristojnega za preskrbo.
20. ~len
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor, ki ga imenuje
in razre{uje Vlada Republike Slovenije.
21. ~len
Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz devetih ~lanov, imenovanih za {tiriletni mandat. Odbor imenuje Vlada
Republike Slovenije, s tem da neposredno imenuje osem
~lanov za zastopanje interesov dr‘ave pri upravljanju zavoda,
medtem ko enega ~lana imenuje na predlog delavcev zavoda.
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Vlada Republike Slovenije imenuje za ~lane upravnega
odbora, ki zastopajo interese dr‘ave, predstavnike ministrstev, iz drugega odstavka 6. ~lena tega zakona in dva predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo. Za predsednika
upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije enega
izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za preskrbo.
Upravni odbor:
– sprejme statut zavoda in odlo~a o zavodovih statusnih
spremembah,
– na predlog direktorja dolo~i v skladu s programom
blagovnih rezerv letni program dela in finan~ni na~rt zavoda,
– sprejme akta o organizaciji zavoda in o sistemizaciji
delovnih mest,
– obravnava letno poro~ilo zavoda in revizijska poro~ila,
– potrjuje bilance,
– imenuje in razre{uje vodilne delavce zavoda,
– daje smernice za delo direktorja ter spremlja in nadzoruje njegovo delo,
– odlo~a o reviziji, ki se opravlja na zahtevo zavoda, in
o izbiri revizijske dru‘be,
– nalaga direktorju pripravo poro~il o posameznih vpra{anjih,
– odlo~a o vlaganju kapitala in ugotavlja obseg sredstev
blagovnih rezerv,
– opravlja druge naloge, dolo~ene v skladu z zakonom v
aktu o ustanovitvi zavoda in statutu zavoda.
IV. KAZENSKE DOLO^BE
22. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekr{ek pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji
blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skladi{~e, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti
ali v nasprotju s pogodbo, koncesijo in predpisi kako druga~e
z njim razpolaga (tretji odstavek 17. ~lena).
Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prej{njega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 700.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek organizacija, ki ne izvaja posebej dolo~ene obveznosti prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv ({esta alinea 4. ~lena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek odgovorna oseba organizacije, ki stori dejanje iz
prej{njega odstavka.
23. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
za prekr{ek odgovorna oseba zavoda, ~e zavod:
– ne ravna v skladu s sklepom o uporabi blagovnih
rezerv ali sklepom o cenah za prodajo blaga (9. ~len),
– najame posojilo v nasprotju z drugim odstavkom 13.
~lena tega zakona,
– pri skladi{~enju blaga ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. ~lena,
– ne izvede nakupa in prodaje blaga ter oddaje objektov
in investicijskega vzdr‘evanja v skladu z 18. ~lenom,
– ne pridobi poprej{njih soglasij iz tretjega odstavka 18.
~lena in iz 19. ~lena.
V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
24. ~len
Celotno premo‘enje Direkcije Republike Slovenije za
blagovne rezerve, to so nepremi~nine, oprema in blago v
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republi{kih stalnih in tr‘nih blagovnih rezervah in druga
sredstva, se z dnem ustanovitve zavoda prenese v sredstva
zavoda.
V sredstva zavoda se prenesejo tudi vse blagovne rezerve v ob~inah, katerih hramba, vzdr‘evanje in obnavljanje so
bili financirani iz dr‘avnega prora~una od 1. januarja 1991
dalje in ki so bile popisane s stanjem na dan 31. decembra
1993.
Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega ~lena so
dr‘avna lastnina Republike Slovenije.
Zavod vodi premo‘enje iz prej{njega odstavka v svojih
poslovnih knjigah na na~in iz 14. ~lena, dr‘ava pa izkazuje ta
sredstva kot kapitalsko vlogo.
25. ~len
Zavod prevzame od Direkcije Republike Slovenije za
blagovne rezerve vse njene delavce.
26. ~len
Zavod se ustanovi najpozneje trideset dni po uveljavitvi
tega zakona. Z dnem ustanovitve zavoda se odpravi in preneha
z delom Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Zavod je ustanovljen, ko Vlada Republike Slovenije
sprejme akt o ustanovitvi zavoda in imenuje vr{ilca dol‘nosti
direktorja zavoda in upravni odbor zavoda.
Vlada Republike Slovenije v {estdesetih dneh po ustanovitvi zavoda izvede postopek imenovanja direktorja zavoda. Upravni odbor zavoda imenuje vodilne delavce v petin{tiridesetih dneh od ustanovitve zavoda.
27. ~len
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve pred
prenehanjem izdela zaklju~ne bilance, zavod pa izdela po
ustanovitvi otvoritvene bilance.
28. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o republi{kih blagovnih rezervah (Uradni list SRS, {t. 19/76,
15/83 in Uradni list RS, {t. 14/90).
29. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 310-04/90-2/8
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2791.
Na podlagi to~ke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slovenije,
{t. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, {t. 8/93,
34/93, 35/94) in to~ke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povra~ilih delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije predsednik Komisije Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
objavlja
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ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povra~il poslancev
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije in delavcev slu‘b
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije
Za mesec november 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 33.595,50 SIT;
– za 20 let delovne dobe 50.393,25 SIT;
– za 30 let delovne dobe 67.191 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.443 SIT;
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.817 SIT;
– 8 do 12 ur 2.611 SIT;
– nad 12 ur 5.222 SIT;
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe
kategorije do 4.564 SIT;
– brez ra~una 1.567 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;
6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni
mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;
7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.798 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.975 SIT;
8. solidarnostna pomo~ v primeru smrti poslanca oziroma delavca slu‘b Dr‘avnega zbora ali o‘jega dru‘inskega
~lana, te‘je invalidnosti, dalj{e bolezni ter elementarne nesre~e ali po‘ara 67.191 SIT;
9. u~encem in {tudentom pripadajo za obvezno prakso
mese~ne nagrade:
– u~encem 6.851 SIT;
– {tudentom 14.028 SIT.
[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne
zadeve
Tone Anderli~ l. r.

2792.
Na podlagi 102. ~lena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. ~lena, v zvezi z drugim odstavkom 5.
~lena in prvim odstavkom 23. ~lena zakona o voja{ki dol‘nosti (Uradni list RS, {t. 18/91) ter na predlog Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije ({t. 831-316/95 z dne 16. 10.
1995) in Ministrstva za notranje zadeve ({t. 0001/6-5-Z-821/
III-95/03 z dne 3. 10. 1995) izdajam
ODLOK
o pred~asnem odpustu s slu‘enja voja{kega roka
1. ~len
Vojake in pomo‘ne policiste, ki so slu‘enje voja{kega
roka pri~eli 20. aprila 1995 z usposabljanjem v dolo~enih
enotah organov za notranje zadeve, se s slu‘enja voja{kega
roka odpusti 24 dni pred iztekom polnega voja{kega roka.
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Vojake iz prvega odstavka tega ~lena odpustijo pristojna poveljstva Slovenske vojske, pomo‘ne policiste pa pristojni organi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
2. ~len
Ta odlok za~ne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 830-01/95-12
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

2793.
Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor
ODREDBO
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po srednjem te~aju Banke Slovenije in je 143,98 SIT.
2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o
dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 54/95).
3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Stran 4753

1
V programu pripravni{tva za poklic zdravnik (Uradni
list RS, {t. 33/95 – v nadaljnjem besedilu: program) se v 2.
to~ki spremeni druga alinea, tako da glasi:
“– pridobivanje teoreti~nega in prakti~nega znanja s podro~ja urgentne medicine ob mentorju v ambulantah urgentne medicine, v urgentnem re{evalnem vozilu s spremstvom,
v de`urnih ali sprejemnih ambulantah bolni{nic ter v enotah
intenzivne medicine oziroma v obliki seminarjev in drugih
oblikah zgo{~enih prakti~nih vaj, video prikazov in podobno
(21 tednov),”.
2
V 4. to~ki programa se prvi stavek prvega odstavka
nadomesti z novim, ki glasi: “Znanja in ve{~ine v skladu z 2.
to~ko programa zdravnik pridobiva v ~asu prvih {estih mesecev opravljanja sekundariata. Program pripravni{tva iz druge
alinee 2. to~ke programa opravlja na interni medicini z infektologijo, kirurgiji z anesteziologijo in reanimacijo ter v prehospitalni urgentni medicini.”
3
6. to~ka programa se nadomesti z novim besedilom, ki
glasi: “Zdravniki, ki so za~eli opravljati pripravni{tvo pred
15. 7. 1995, nadaljujejo pripravni{tvo v skladu s tedaj veljavnim programom.”
Ne glede na prej{nji odstavek lahko zdravnik v dogovoru z mentorjem in v soglasju z ministrom za zdravstvo dokon~a pripravni{tvo v skladu s tem programom.”
4
Te spremembe in dopolnitve programa za~nejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 124-1/95
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995.
doc. dr. Bo‘idar Volj~ l. r.
Minister za zdravstvo

2795.
Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo Policijskega sindikata Slovenije na seji dne 14. 9. 1995
o d l o ~ i l o:

2794.
Na podlagi drugega in ~etrtega odstavka 64. ~lena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, {t. 9/92 in 37/95)
ter 12. ~lena pravilnika o pripravni{tvu in strokovnih izpitih
delavcev na podro~ju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS,
{t. 59/92) minister za zdravstvo predpisuje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
programa pripravni{tva za poklic zdravnik

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v dr‘avni upravi
(Uradni list RS, {t. 41/94, 56/94 in 33/95) ni v neskladju z
ustavo in zakonom.
Obrazlo‘itev
A)
1. Policijski sindikat Slovenije je predlagal oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika o napredovanju zaposlenih
v dr‘avni upravi (v nadaljevanju: pravilnik), ker meni, da:

Stran 4754

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– je bil postopek, po katerem je bil sprejet, v neskladju z
2. in 153. ~lenom ustave ter 14. ~lenom zakona o razmerjih
pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94 - v nadaljevanju: ZRP),
– so dolo~be 2. in 5. ~lena pravilnika v neskladju s 155.
~lenom ustave in da
– so dolo~be 33. ~lena pravilnika v neskladju s 14.
~lenom ustave.
2. Po mnenju pobudnika Minister za pravosodje ni pristojen za podro~je dr‘avnih organov oziroma dr‘avne uprave, saj naj ~esa takega ne bi dolo~al noben veljavni predpis.
Za vsako ministrstvo naj bi bil pristojen minister, ki ga vodi.
Zato naj bi si Minister za pravosodje protipravno prisvojil
pristojnost za izdajo pravilnika, kar naj bi bilo v neskladju z
ustavnimi dolo~bami o Sloveniji kot pravni dr‘avi in o usklajenosti pravnih aktov ter z dolo~bo petega odstavka 14. ~lena
ZRP, ki daje tako pristojnost ministru za posamezno podro~je.
3. Pobudnik meni, da se dolo~be prve in druge alinee 2.
~lena pravilnika o pogojih za napredovanje uporabljajo tudi
ob prvi razporeditvi in s tem u~inkujejo za nazaj. Delavec ne
bi smel nositi posledic tega, da je bil v preteklosti razporejen
na delovno mesto, za katero ni imel ustrezne izobrazbe ali
drugih zahtevanih pogojev oziroma tega, da se je spremenila
zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto. Izpodbijane
dolo~be 2. ~lena pa delavcu onemogo~ajo napredovanje ob
prvi razporeditvi.
4. Pobudnik meni, da dolo~ba ~etrtega odstavka 5. ~lena
pravilnika u~inkuje za nazaj. Veljala naj bi namre~ tudi ob
prvi razporeditvi v pla~ilni razred, zahteva pa ugotavljanje ali
zaposleni izpolnjujejo pogoje za obdobje pred veljavnostjo
pravilnika in ZRP, za celotno delovno dobo zaposlenega.
5. Po mnenju pobudnika dolo~be prve in druge alinee
prvega odstavka 33. ~lena pravilnika ne zagotavljajo ustavno
zagotovljene enakosti pred zakonom. Te‘ko ali nemogo~e je
za vsakega posameznika za ve~ desetletij nazaj ugotavljati
delovna mesta enake ali podobne zahtevnosti pri razli~nih
delodajalcih in pri razli~nih sistemih oziroma tarifnih skupinah. Zato so zaposleni postavljeni v razli~ne, neenakopravne
polo‘aje. Enako velja tudi za oceno izpolnjevanja pogojev za
napredovanje. Predstojnik lahko oceni delo zaposlenega samo za ~as, ko ga pozna, ocena pa bo veljala za celotno
delovno dobo zaposlenega.
6. Ministrstvo za pravosodje v odgovoru na pobudo
navaja, da ZRP v 14. ~lenu dolo~a, da se pravilnik o napredovanju izda za podro~je dejavnosti in te dolo~be ni mogo~e
tolma~iti tako, da se za vsako ministrstvo izda poseben pravilnik. V ~asu izdaje pravilnika je bil na podlagi 9. ~lena
zakona o organizaciji in delovnem podro~ju republi{ke uprave (Uradni list RS, {t. 27/91) za podro~je dejavnosti dr‘avne
uprave {e vedno pristojen minister za pravosodje. Tega ni
spreminjal niti zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, {t. 4/93) in {ele z novim zakonom o organiziranosti
ministrstev, naj bi delovno podro~je uprave pre{lo v pristojnost Ministrstva z notranje zadeve.
7. Ministrstvo navaja, da novi sistem napredovanja velja od dneva uveljavitve ZRP in ne za nazaj. Po njegovem
mnenju z ni~imer ne posega v pravico delavca, da dela na
delovnem mestu, ki ga je zasedal ob uveljavitvi ZRP oziroma
pravilnika ne glede na to, ali dejansko izpolnjuje pogoje za
zasedbo tega delovnega mesta, in mu zagotavlja osnovno
pla~o v vi{ini koli~nika, dolo~enega za to delovno mesto;
napredovanje zaposlenega v vi{ji pla~ilni razred je vezano na
izpolnjevanje predpisanih pogojev, ki se ugotavljajo na podlagi pisnih dokazil; pogojev, ki so vezani na delo na delovnem mestu (samostojnost, zanesljivost, ustvarjalnost, delovna uspe{nost ipd.) pa ni mo‘no preverjati, ~e je delavec
odsoten dalj ~asa. Podatki o delovni dobi in vrsti dela, ki so
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ga opravljali, se morajo po predpisih o evidenci na podro~ju
dela voditi kot trajni podatki za vse zaposlene. Iz teh podatkov naj bi bilo za vse zaposlene enako mogo~e ugotoviti
primerljiva delovna mesta. Za prvo razporeditev je pravilnik
predvidel olaj{an na~in ugotavljanja izpolnjevanja pogojev v
primerjavi s sistemom, ki bo veljal v bodo~e. To velja tudi za
pisno oceno predstojnika, o kateri mora biti zaposleni obve{~en in v zvezi s katero lahko v primeru neustrezne ocene
uveljavlja vse oblike varstva pravic.
B-I
8. Policijski sindikat Slovenije je vlo‘il zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika na podlagi 23. ~lena
zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94- v
nadaljevanju: ZUstS). Glede na to, da Policijski sindikat ne
spada med reprezentativne sindikate za obmo~je dr‘ave v
smislu 8. alinee prvega odstavka 23. ~lena ZUstS, je ustavno
sodi{~e njegovo vlogo obravnavalo kot pobudo. [telo je, da
izkazuje pravni interes za vlo‘itev pobude po 24. ~lenu ZUstS, saj pravilnik ureja tudi pravice tistih zaposlenih v dr‘avnih
organih, katerih interese ta sindikat predstavlja in zastopa.
9. Glede na izpolnjene pogoje po ~etrtem odstavku 26.
~lena ZUstS je ustavno sodi{~e pobudo sprejelo in takoj
nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.
B-II
10. V skladu z dolo~bo 1. ~lena ZRP se na njegovi
podlagi dolo~ajo in izpla~ujejo pla~e funkcionarjev in drugih
zaposlenih v dr‘avnih organih. ZRP dolo~a tudi pogoje za
napredovanje zaposlenih na delovnem mestu, njihovo podrobnej{o opredelitev ter dolo~itev postopka in na~ina preverjanja izpolnjevanja pogojev pa prepu{~a pravilniku.
11. ZRP v petem odstavku 14. ~lena dolo~a:
“Pravilnik izda za javne zavode, dr`avno upravo in
pravosodne organe minister, pristojen za posamezno podro~je, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, in ministrom,
pristojnim za finance. Za druge dr`avne organe izda pravilnik predstojnik dr`avnega organa, za javne zavode s podro~ja
zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja direktor javnega zavoda, za visoko{olske zavode
pa pristojni organ univerze oziroma samostojnega visoko{olskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko {olstvo RS.”
12. V zakonodajnem postopku je bila kot temeljni cilj
ZRP navedena odprava neutemeljenih razlik v vi{ini osnovnih pla~ za primerljiva dela in funkcije v dejavnostih in
organih, ki se financirajo iz javnih sredstev; kot ukrep za
dosego tega cilja pa je bilo predvideno poenotenje sistema
pla~ v javnem sektorju. V skladu s tako opredeljenim ciljem
zakona je tudi po mnenju ustavnega sodi{~a pravilna razlaga
petega odstavka 14. ~lena ZRP, po kateri navedena dolo~ba
ne daje pristojnosti posameznim ministrom za sprejem pravilnika o napredovanju zaposlenih v ministrstvu, ki ga vodijo, ampak se razume tako, da za podro~je dr‘avne uprave
oziroma za zaposlene v dr‘avnih upravnih organih izda enoten pravilnik minister tistega ministrstva, v katerega delovno
podro~je spadajo zadeve organizacije in delovanja dr‘avne
uprave, s soglasjem ministrov, v katerih pristojnost spadajo
politika in urejanje sistema pla~ ter sistem javne porabe in
prora~un.
13. ZRP je pri~el veljati 23. 4. 1994 in je v 24. ~lenu
dolo~il, da mora pravilnik o napredovanju pristojni minister
izdati najkasneje v petnajstih dneh po njegovi uveljavitvi.
Izpodbijani pravilnik je ‘e po izteku tega roka (10. 6. 1994)
izdal Minister za pravosodje, v soglasju z Ministrico za delo,
dru‘ino in socialne zadeve in Ministrom za finance. Pravilnik
je pri~el veljati 27. 7. 1994.
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14. V tem ~asu je delovna podro~ja ministrstev in pristojnosti ministrov dolo~al zakon o organizaciji in delovnem
podro~ju republi{ke uprave (Uradni list RS, {t. 27/91, v zvezi
z 32. ~lenom zakona o vladi (Uradni list RS, {t. 4/93). Zakon
o vladi je sicer preimenoval Ministrstvo za pravosodje in
upravo v Ministrstvo za pravosodje, vendar ta zakon {e ni
spremenil njegovega delovnega podro~ja. To je bilo storjeno
{ele z zakonom o organizaciji in delovnem podro~ju ministrstev (Uradni list RS, {t. 71/94), ki je pri~el veljati 3. 12. 1994.
Tudi preoblikovanje Republi{ke uprave za kadre iz organa v
sestavi Ministrstva za pravosodje v vladno slu‘bo ne pomeni
spremembe delovnega podro~ja ministrstva: ta organ je namre~ opravljal le dolo~ene strokovne naloge, med drugim
tudi s podro~ja delovnih razmerij in pla~.
15. Do 3. 12. 1994 je v delovno podro~je Ministrstva za
pravosodje spadalo tudi opravljanje zadev, ki se nana{ajo na
“... sistem organizacije in delovanja upravnih organov; na
sistem sredstev za delo dr`avnih organov; ...” (9. ~len zakona
o organizaciji in delovnem podro~ju republi{ke uprave). Za
podro~je dr`avne uprave je bil torej pristojen Minister za
pravosodje, zato postopek sprejemanja izpodbijanega pravilnika ni bil v neskladju z dolo~bo tretjega odstavka 153. ~lena
ustave (usklajenost pravnih aktov) in petim odstavkom 14.
~lena ZRP. Z uveljavitvijo zakona o organizaciji in delovnem
podro~ju ministrstev (9. ~len) je to podro~je pre{lo v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve in je dopolnitve izpodbijanega pravilnika izdal Minister za notranje zadeve.
16. V 2. ~lenu pravilnika je dolo~eno:
“Na delovnem mestu lahko v vi{ji pla~ilni razred napreduje zaposleni, ki:
– ima zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe za delovno mesto, na katerega je razporejen;
– izpolnjuje druge zahtevane pogoje za razporeditev na
delovno mesto in
– izpolni pogoje za napredovanje, dolo~ene z zakonom
in tem pravilnikom.”
V prvem in ~etrtem odstavku 5. ~lena pa pravilnik dolo~a:
“Zaposleni lahko napreduje po preteku najmanj treh let
od prve razporeditve oziroma od zadnjega napredovanja. Pri
tem se upo{teva dejanska delovna doba.
V obdobje iz prvega odstavka tega ~lena se ne v{teva
~as pripravni{tva ter ~as odsotnosti zaposlenega z dela zaradi
bolezni, izobra‘evanja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, dalj{em od 6 mesecev,
razen strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega napotil delodajalec.” Z dopolnitvijo ~etrtega odstavka 5.
~lena pravilnika, uveljavljeno 17. 6. 1996, se v napredovalno
obdobje v{teva tudi ~as porodni{kega dopusta ter dopusta za
nego in varstvo otroka, odsotnosti zaradi poklicne bolezni in
zaradi po{kodbe pri delu.
17. Dolo~bi 2. in 5. ~lena pravilnika nimata u~inka za
nazaj. ZRP v 25. ~lenu dolo~a, da se zaposleni razporedijo v
skladu z njegovimi dolo~bami v 60 dneh po uveljavitvi pravilnika o napredovanju, do opravljenih razporeditev pa se
zaposlenim izpla~ujejo akontacije pla~ po predpisih, ki so
veljali za njihovo dolo~anje in izpla~evanje do uveljavitve
ZRP. Izpodbijani dolo~bi tako lahko veljata le za naprej in ne
moreta posegati v ‘e pridobljene pravice zaposlenih, zato
nista v neskladju 155. ~lenom ustave.
18. Ne gre za vpra{anje retroaktivnosti, ~e se zaposlenemu pri dolo~anju pravic iz delovnega razmerja (konkretno
pla~) upo{tevajo dejanske okoli{~ine, ki so nastale v ~asu pred
odlo~anjem o njih oziroma o njihovih spremembah. Ustava
zagotavlja svobodo dela s prosto izbiro zaposlitve in dostopnostjo vsakega delovnega mesta vsakomur pod enakimi pogoji
(49. ~len ustave) in zavezuje dr‘avo, da ustvarja mo‘nosti za
zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo
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(66. ~len ustave), kot tudi, da z zakonom dolo~i pogoje, ki
zagotavljajo socialno varnost (50. ~len ustave).
19. Pravica do pla~e (pla~ila) za opravljeno delo ni
izrecno navedena kot ustavna pravica. Kot splo{no ~lovekovo pravico jo navaja ‘e Splo{na deklaracija ~lovekovih pravic (23. ~len) (opomba 1), posebej pa tudi Mednarodni pakt o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (7. ~len) (opomba 2). Slovenijo zavezuje tudi Konvencija MOD {t. 131 o
minimalnih osebnih dohodkih (Uradni list SFRJ- Mednarodne pogodbe {t. 14/82 v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva ... Uradni list RS-Mednarodne pogodbe {t. 15/92).
20. Zakon zagotavlja delavcem za delo osebni dohodek
(pla~o) v skladu s splo{nim aktom, usklajenim s kolektivno
pogodbo in zakonom (prvi odstavek 49. ~lena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, {t.
60/89 in 42/90 v zvezi s 1. ~lenom ustavnega zakona za
izvedbo ustave, Uradni list RS, {t. 33/91- v nadaljevanju:
ZTPDR) ter pravico do zajam~enega osebnega dohodka (pla~e) v skladu z zakonom in splo{nim aktom oziroma kolektivno pogodbo (51. ~len ZTPDR).
21. Iz navedenih aktov in predpisov izhaja, da sta zaposlenim iz delovnega razmerja zakonsko zagotovljeni pravica
do pla~e za opravljeno delo in zajam~ena pla~a. Ni pa mogo~e {teti kot pridobljene pravice pla~e v dolo~eni vi{ini, ker se
ta lahko spreminja v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo
in splo{nim aktom delodajalca.
22. Delovno razmerje lahko sklene vsak, ki izpolnjuje
splo{ne in posebne pogoje, dolo~ene z zakonom in splo{nim
aktom (7. ~len ZTPDR). Delavec se razporedi na delovno
mesto, za katerega je sklenil delovno razmerje, lahko pa se
med trajanjem delovnega razmerja razporedi na vsako delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe,
znanju in zmo‘nostim (prvi in drugi odstavek 17. ~lena ZTPDR). Delavec sklene delovno razmerje v dr‘avnih organih za
delovno mesto, dolo~eno v sistemizaciji delovnih mest, za
katerega izpolnjuje predpisane pogoje (prvi odstavek 3. ~lena
zakona o delavcih v dr‘avnih organih, Uradni list RS, {t.
15/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93 - v nadaljevanju: ZDDO).
Z zakonom so dolo~eni primeri in pogoji, pod katerimi je
delavec lahko razporejen na bolj zahtevna (vi{je vrednotena)
ali manj zahtevna (ni‘je vrednotena) delovna mesta.
23. V skladu z zakonom je zato dolo~ba 2. ~lena pravilnika, ki izhaja iz predpostavke, da je zaposleni lahko razporejen le na delovno mesto, za katerega izpolnjuje vse predpisane pogoje. Zaposleni, ki je razporejen na delovnem mestu, za
katerega nima zahtevane stopnje strokovne izobrazbe oziroma ne izpolnjuje drugih zahtevanih pogojev, je ‘e po veljavni
zakonodaji nepravilno razporejen na bolj zahtevno in praviloma tudi vi{je vrednoteno delovno mesto. Sklenitev delovnega razmerja z osebo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev,
_________
¹ 23. ~len Splo{ne deklaracije ~lovekovih pravic (OZN):
“(1) ...
(2) Vsakdo ima, brez kakr{nekoli diskriminacije, pravico do enakega pla~ila za enako delo.
(3) Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravi~ne in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi dru‘ini ~loveka vreden obstoj ...
(4) ...”
² 7. ~len Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah (OZN):
“Dr`ave ~lanice tega pakta priznavajo vsakomur pravico do pravi~nih in ugodnih delovnih pogojev, ki zlasti zagotavljajo:
a) nagrado, s katero sta vsem delavcem zagotovljena vsaj:
i) pravi~en zaslu‘ek in enaka nagrada za delo enake vrednosti brez
kakr{negakoli razlo~ka, ... ;
ii) dostojno ‘ivljenje zanje in njihove dru‘ine ...;
b) ...
c) za vse enako mo‘nost napredovanja pri delu in ustrezno vi{jo
kategorijo, upo{tevajo~ pri tem le slu‘bena leta in sposobnosti;
d) ...”

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4756

je prekr{ek, za katerega odgovarja delodajalec (prva to~ka
prvega odstavka 90. ~lena ZTPDR). Da pa posledic take
razporeditve v preteklosti ne bi nosil zaposleni, mu pravilnik
v prehodnih dolo~bah (36., 44. in 45. ~len pravilnika) zagotavlja ohranitev osnovne pla~e za delovno mesto, na katerega
je dejansko razporejen.
24. Napredovanje v vi{ji pla~ilni razred ni razporeditev
v delovnopravnem smislu. V sistemu napredovanja na istem
delovnem mestu gre za dolo~itev vi{jega pla~ilnega razreda
in posledi~no vi{je osnovne pla~e. Pogoji za tako napredovanje, dolo~eni v prvem odstavku 14. ~lena ZRP, so vezani na
uspe{no opravljanje dela v dolo~enem ~asovnem obdobju in
pomenijo enega od na~inov nagrajevanja delovne uspe{nosti
in usposobljenosti za opravljanje dela na dolo~enem delovnem mestu. Uspe{nost dela zaposlenih pa se lahko ugotavlja
in vrednoti le, ~e zaposleni tudi dejansko dela vsaj tolik{en
del napredovalnega obdobja, da je realno mogo~e ovrednotiti
posamezne kriterije v okviru predpisanih pogojev. Kolik{en
del napredovalnega obdobja je potreben za to, je vpra{anje
primernosti, za presojo katere ustavno sodi{~e ni pristojno. Iz
naslova delovne dobe (ne glede na to, ali zaposleni ves ~as
dejansko dela ali ne) gre zaposlenim dodatek za delovno
dobo (19. ~len ZRP).
25. Dolo~ba 33. ~lena pravilnika je prehodna dolo~ba, ki
v povezavi z dolo~bami 34. do 45. ~lena pravilnika ureja prvo
razporeditev zaposlenih po novem sistemu razvr{~anja delovnih mest v tarifne skupine in pla~ilne razrede. Delovno mesto
se razvrsti v tarifno skupino in osnovni pla~ilni razred tarifne
skupine ne glede na to, kdo je oziroma kdo bo na to delovno
mesto dejansko razporejen. Za vse zaposlene pa veljajo enaki
pogoji in merila za napredovanje na delovnem mestu - tudi ob
prvi razporeditvi ali razvrstitvi v pla~ilni razred. Pri tem se
upo{tevajo dejanske okoli{~ine vsakega posameznega zaposlenega, z zagotovljenim varstvom pravic, kolikor posamezne
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okoli{~ine niso ali niso pravilno ugotovljene in upo{tevane. To
pa pomeni tudi redno sodno varstvo in mo‘nost ustavne prito‘be, kolikor bi pri tem morda pri{lo do kr{itve ~lovekovih
pravic in temeljnih svobo{~in posameznika.
26. Ustava v drugem odstavku 14. ~lenu zagotavlja
enakost pred zakonom, kar zavezuje normodajalca, da zagotovi enakost subjektov pri abstraktnem urejanju pravnih razmerij s predpisom ali splo{nim aktom, od izvajalca norme pa
zahteva njeno dosledno in nearbitrarno uporabo. Ustavno
sodi{~e na podlagi vsega prej navedenega ocenjuje, da izpodbijane dolo~be pravilnika niso v neskladju z na~elom enakosti pred zakonom. Dejansko razli~ne osebne okoli{~ine vsakega posameznega zaposlenega (n.pr. razli~na delovna doba,
razli~na stopnja strokovne izobrazbe, razli~no delo, ki ga je v
preteklosti opravljal, razli~na uspe{nost pri delu ipd.) so lahko podlaga za razli~en obseg pravic iz delovnega razmerja,
kar ne posega v enakost zaposlenih glede na enako veljavnost
pogojev in meril za napredovanje na delovnem mestu za vse
zaposlene v dr‘avni upravi.
C)
27. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi
21. in drugega odstavka 41. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr.
Lovro [turm, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odlo~itev je
sprejelo s sedmimi glasovi za in enim glasom proti. Proti je
glasoval sodnik Krivic, ki je dal lo~eno mnenje.
[t. U-I-152/94-8
Ljubljana, dne 14. septembra 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
CANKOVA-TI[INA
2796.
Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
16. ~lenom statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Ti{ina, je
Svet Krajevne skupnosti Ti{ina dne 3. 10. 1995 po predhodni
odlo~itvi na zborih ob~anov sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del obmo~ja KS Ti{ina, za naselji
Murski ^rnci in Ti{ina
1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za del obmo~ja KS Ti{ina, za naselji Murski ^rnci in
Ti{ina. Referendum bo v nedeljo, dne 5. novembra 1995 na
obi~ajnih glasovalnih mestih v vsakem naselju, od 7. do 19. ure.
2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za
naslednje namene:

– v naselju Murski ^rnci: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija va{kih cest in ulic,
ureditev in vzdr‘evanje uli~ne razsvetljave, vzdr‘evanje in
urejanje va{kega vodovoda, sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila, komunalna ureditev novih zazidalnih obmo~ij, dokon~anje del na regulaciji potoka Moko{ in izgradnja
mostov, ureditev in vzdr‘evanje va{kih zelenic in nasadov,
dokon~anje del na avtobusnih postajali{~ih in postavitev zaveti{~, sofinanciranje raz{iritve prostorov Osnovne {ole Ti{ina, vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Ti{ina: sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sanacija potoka Moko{, asfaltiranje in modernizacija va{kih cest in ulic, ureditev in vzdr‘evanje uli~ne razsvetljave,
vzdr‘evanje in urejanje va{kega vodovoda, sofinanciranje
raz{iritve prostorov Osnovne {ole Ti{ina, vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost
naselja.
3. ~len
Za izvr{itev programov bo potrebno 2l,000.000 SIT,
vi{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
21,000.000 SIT. Vi{ina sredstev za posamezne namene se
dolo~i s programom in finan~nim na~rtom KS. ^e se zberejo
ve~ja sredstva, se bodo uporabljala namensko za program iz
t~. 2. ~lena.
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4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.
5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,
ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Ti{ina, v naseljih
Murski ^rnci in Ti{ina.
Samoprispevek v obeh naseljih bi zna{al:
a) v denarju:
– 2 % mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil pla~e ter pla~il po pogodbah o delu,
– 2 % mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,
– 4 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v
preteklem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in
imajo stalno prebivali{~e v posameznem naselju, za katero je
razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti:
– ob~ani - nosilci gospodinjstva ali njegovi dru‘inski
~lani po 3 delovne dni letno,
– lastniki traktorjev 8 ur letno v prevozih.
Kdor iz dolo~enih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo pla~al neopravljena dela v denarju, in
sicer po veljavnem ceniku komunalnega podjetja v Murski
Soboti.
6. ~len
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
za~asno prosta, vro~i pri banki za dolo~en ~as.
7. ~len
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe osnove od katere se pla~uje samoprispevek iz kmetijstva, lahko obstoje~o prispevno stopnjo korigira.
8. ~len
Glede oprostitve pla~ila samoprispevka se uporabljajo
dolo~ila 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).
9. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so
vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
10. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na
kateri je referendumski program iz 2. ~lena tega sklepa in
vi{ina samoprispevka iz 5. ~lena tega sklepa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja, oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja
z uvedbo samoprispevka.
11. ~len
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo
dolo~ila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
12. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto
poro~al ob~anom na zboru.
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13. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v
Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati za~ne z dnevom
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ti{ina, dne 6. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Ti{ina
Alojz Gomboc l. r.

2797.
Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
16. ~lenom statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Cankova,
je Svet Krajevne skupnosti Cankova dne 3. 10. 1995 po
predhodni odlo~itvi na zborih ob~anov sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za celotno obmo~je KS Cankova, za
naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji ^rnci,
Korovci, Kra{~i, Skakovci in Topolovci
1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno obmo~je KS Cankova, za naselja Cankova,
Domajinci, Gerlinci, Gornji ^rnci, Korovci, Kra{~i, Skakovci
in Topolovci. Referendum bo v nedeljo, dne 5. novembra 1995
na obi~ajnih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.
2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za
naslednje namene:
– v naselju Cankova: sofinanciranje izgradnje kanalizacije in ~istilne naprave, odpla~ilo ‘e najetih kreditov in kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju za izgradnjo
kanalizacije, asfaltiranje in modernizacija ter vzdr‘evanje
cest, sofinanciranje dograditve Osnovne {ole in otro{kega
vrtca, vzdr‘evanje kulturnega spomenika, sofinanciranje gradnje avtobusnega postajali{~a, raz{iritev in vzdr‘evanje uli~ne
razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja,
vzdr‘evanje pokopali{~a in zelenic, dotacije dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje ter urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Domajinci: sofinanciranje izgradnje mostu
~ez Ledavo, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in ~istilne
naprave, asfaltiranje in modernizacija ter vzdr‘evanje cest,
oskrba s pitno vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne {ole
in otro{kega vrtca na Cankovi, vzdr‘evanje va{ke kapelice,
gradnja mrli{ke ve‘ice, sofinanciranje gradnje in vrzdr‘evanje avtobusnega postajali{~a, ureditev uli~ne razsvetljave,
sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja, sanacija vodotokov, vzdr‘evanje pokopali{~a, zelenic in igri{~a, po potrebi
sofinanciranje izgradnje transformatorja, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev po‘arnovarnostnih zajetij, odpla~ilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje
in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gerlinci: asfaltiranje in modernizacija ter
vzdr‘evanje cest in mostov, oskrba s pitno vodo, sofinancira-
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nje dograditve Osnovne {ole in otro{kega vrtca na Cankovi,
dozidava mrli{ke ve‘ice, vzdr‘evanje va{ke kapelice, sofinanciranje gradnje in vzdr‘evanje avtobusnih postajali{~, ureditev uli~ne razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja,vzdr‘evanje pokopali{~a, zelenic in igri{~a,
sofinanciranje izgradnje transformatorjev, sofinanciranje nabave gasilskega vozila in opreme ter ureditev po‘arnovarnostnih zajetij, odpla~ilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje
in urejanje ostalih komunalnih objektov, funcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Gornji ^rnci: gradnja mrli{ke ve‘ice, asfaltiranje in modernizacija ter vzdr‘evanje cest, oskrba s pitno
vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne {ole in otro{kega
vrtca na Cankovi, vzdr‘evanja va{ke kapelice, sofinanciranje
gradnje in vzdr‘evanje avtobusnih postajali{~, ureditev uli~ne razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja, sanacija vodotokov, vzdr‘evanje pokopali{~a, zelenic in
igri{~, sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odpla~ilo
kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije
dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkconalna dejavnost naselja;
– v naselju Korovci: asfaltiranje in modernizacija ter
vzdr‘evanje cest, izgradnja kanalizacije, oskrba s pitno vodo,
sofinanciranje dograditve Osnovne {ole in otro{kega vrtca na
Cankovi, vzdr‘evanje va{ke kapelice, sofinanciranje gradnje
in vzdr‘evanja avtobusnega postajali{~a, ureditev uli~ne razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja, vzdr‘evanje pokopali{~a, zelenic in igri{~a, sofinanciranje izgradnje transformatorja, odpla~ilo kreditov, najetih v tem
referendumskem obdobju, dotacije dru{tvom in ustanovam,
vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Kra{~i: gradnja mrli{~e ve‘ice, asfaltiranje
in modernizacija ter vzdr‘evanje cest, oskrba s pitno vodo,
sofinanciranje dograditve Osnove {ole in otro{kega vrtca na
Cankovi, gradnja va{kega doma, vzdr‘evanje avtobusnih postajali{~, ureditev uli~ne razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja, vzdr‘evanje pokopali{~a, zelenic in
igri{~a, po potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev,
odpla~ilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju,
dotacije dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje ter urejanje
ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Skakovci: asfaltiranje in modernizacija ter
vzdr‘evanje cest, sofinanciranje izgradnje kanalizacije in ~istilne naprave, sofinanciranje dograditve Osnovne {ole in
otro{kega vrtca na Cankovi, vzdr‘evanje va{ke kapelice, vzdr‘evanje avtobusnih postajali{~, ureditev uli~ne razsvetljave,
sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja, sofinanciranje
gradnje igri{~a in rekreacijskih objektov, vzdr‘evanje pokopali{~a in zelenic, po potrebi sofinanciranje izgradnje fransformatorjev, odpla~ilo kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje
in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja;
– v naselju Topolovci: gradnja va{kega doma, asfaltiranje in modernizacija ter vzdr‘evanje cest, oskrba s pitno
vodo, sofinanciranje dograditve Osnovne {ole in otro{kega
vrtca na Cankovi, gradnja mrli{ke ve‘ice, sofinanciranje gradnje in vzdr‘evanje avtobusnih postajali{~, ureditev uli~ne
razsvetljave, sofinanciranje izgradnje kabelskega omre‘ja,
sofinanciranje gradnje igri{~a in rekreacijskih objektov, po
potrebi sofinanciranje izgradnje transformatorjev, odpla~ilo
kreditov, najetih v tem referendumskem obdobju, dotacije
dru{tvom in ustanovam, vzdr‘evanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja.
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3. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 45,000.000 SIT, vi{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
45,000.000 SIT. Vi{ina sredstev za posamezne namene se
dolo~i s programom in finan~nim na~rtom KS. ^e se zberejo
ve~ja sredstva, se bodo uporabljala namensko za program v
t~. 2. ~lena.
4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od
1. januarja 1996 do 31. decembra 2000.
5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,
ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Cankova.
Samoprispevek v naseljih: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji ^rnci, Kra{~i, Skakovci, Topolovci bi zna{al:
a) v denarju:
– 2 % mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil pla~e ter pla~il po pogodbah o delu,
– 2 % mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,
– 4 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v
preteklem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in
imajo stalno prebivali{~e v posameznem naselju, za katero je
razpisan referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka;
b) v delovni obveznosti:
– ob~ani - nosilci gospodinjstva ali njegovi dru‘inski
~lani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
V naselju Kra{~i:
a) v denarju:
– vsako gospodinjstvo v letu 1996 {tiri obroke po 7.500
SIT namensko za izgradnjo mrli{ke ve‘ice.
V naselju Korovci:
a) v denarju:
– 2 % mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil pla~e ter pla~il po pogodbah o delu,
– 3 % mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,
– 10 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1 % od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2 % od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v
preteklem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in
imajo stalno prebivali{~e v naselju Korovci;
b) v delovni obveznosti:
– ob~ani - nosilci gospodinjstva ali njegovi dru‘inski
~lani 2 delovna dneva po 8 ur letno.
Kdor iz dolo~enih razlogov ne bo mogel opraviti dogovorjene obveznosti, bo pla~al neopravljeno delo v denarju in
sicer po veljavnem ceniku Komunalnega podjetja v Murski
Soboti.
6. ~len
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
za~asno prosta, vro~i pri banki za dolo~en ~as.
7. ~len
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe osnove od katere se pla~uje samoprispevek iz kmetijstva, lahko obstoje~o prispevno stopnjo korigira.
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8. ~len
Glede oprostitve pla~ila samoprispevka se uporabljajo
dolo~ila 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).
9. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so
vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
10. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na
kateri je referendumski program iz 2. ~lena tega sklepa in
vi{ina samoprispevka iz 5. ~lena tega sklepa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
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2. ~len
V skladu s statutom Ob~ine ^rna na Koro{kem opravljajo svojo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: predsednik sveta in podpredsednik sveta, pod‘upan, ~lani ob~inskega sveta, sekretar sveta, predsedniki odborov in komisij
(v nadaljevanju: ob~inski funkcionarji).
II. PRAVICE OB^INSKIH FUNKCIONARJEV
3. ~len
Ob~inski funkcionarji imajo, v skladu z zakonom, pravico do nadomestila dohodka oziroma izgubljenega zaslu‘ka,
dolo~enega za funkcijo ter do povra~ila stro{kov, ki jih imajo
pri delu in v zvezi z delom.

12. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS in bo o tem vsako leto
poro~al ob~anom na zboru.

4. ~len
Ob~inski funkcionarji imajo pravico do nadomestila
osebnega dohodka, ~e se jim osebni dohodek zmanj{a za ~as,
ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se izpla~uje funkcionarju v podjetju, drugi
organizaciji, organu ali delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev prora~una Ob~ine ^rna.
Ob~inski funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost
z osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega
zaslu‘ka. Za izra~un izgubljenega zaslu‘ka se upo{teva osnova, od katere funkcionar pla~uje prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

13. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v
Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati za~ne z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. ~len
Pravice, ki so dolo~ene z zakonom in s tem pravilnikom
imajo ob~inski funkcionarji od dneva izvolitve ali imenovanja.

11. ~len
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo
dolo~ila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.

Cankova, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Cankova
Peter Obal l. r.

^RNA NA KORO[KEM
2798.
Na podlagi 34.a in 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 3. ~lena zakona o funkcionarjih v dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) ter 35. ~lena
statuta Ob~ine ^rna (MUV, {t. 9/95) je Ob~inski svet ob~ine
^rna na Koro{kem na 12. redni seji dne 12. 9. 1995 sprejel
PRAVILNIK
o vi{ini in metodologiji dolo~anja dela osebnega
dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim
funkcionarjem v Ob~ini ^rna na Koro{kem
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta pravilnik podrobneje dolo~a vi{ino in na~in (metodologijo) dolo~anja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v dr‘avnih organih (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem, ki
nepoklicno opravljajo funkcijo v Ob~ini ^rna na Koro{kem.

II. VI[INA IN NA^IN DOLO^ANJA DEL OSEBNEGA
DOHODKA
6. ~len
Ob~inskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje
funkcije prizna del osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela.
7. ~len
Predsedniku ob~inskega sveta se za opravljanje funkcije in pripravo sej sveta prizna del osebnega dohodka, ki zna{a
10% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan. Za delo na
sejah sveta pa mu pripada sejnina, kot je dolo~ena za ~lane
sveta ob~ine.
8. ~len
^lanu ob~inskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka (sejnina), ki zna{a 3,8% bruto
osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan, ~e je bil na seji.
9. ~len
Podpredsedniku ob~inskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, enako kot ~lanom ob~inskega sveta.
Za ~as, ko podpredsednik ob~inskega sveta opravlja
funkcijo predsednika ob~inskega sveta, mu pripada sorazmerni dele‘ nadomestila predsednika ob~inskega sveta.
10. ~len
Pod‘upanu ob~ine pripada za opravljanje del, ki mu jih
je zaupal ‘upan ob~ine, del osebnega dohodka, ki zna{a 8%
bruto osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan.
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11. ~len
Predsedniku komisije ali odbora ob~inskega sveta se za
opravljanje dela v komisiji ali odboru prizna, za vsako sejo
komisije ali odbora, prejemek (sejnina) v vi{ini 1,5% bruto
osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan, ~e je bil na njej prisoten.
12. ~len
Sekretarju ob~inskega sveta se za pripravo sej ob~inskega
sveta, pisanje zapisnika in sklepov prizna del osebnega dohodka, ki zna{a 5% bruto osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan.
III. DRUGE PRAVICE
13. ~len
Ob~inski funkcionarji imajo pravico do povra~il potnih
stro{kov in kilometrin, nadomestil in drugih prejemkov v
skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
14. ~len
Ob~inski funkcionar ima pravico do povra~ila stro{kov
prevoza na slu‘beni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povra~ila potnih stro{kov
lahko ob~inski funkcionar uveljavlja, ~e gre za slu‘beno
potovanje izven Ob~ine ^rna.
Stro{ki prevoza se povrnejo v skladu z zneski povra~il,
ki so mese~no objavljeni v Uradnem listu RS.
15. ~len
Ob~inski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu‘beno potovanje v skladu z zneski povra~il, nadomestil in drugih
prejemkov, ki so mese~no objavljeni v Uradnem listu RS.
16. ~len
Ob~inski funkcionar ima pravico do povra~ila stro{kov
preno~evanja, ki nastanejo na slu‘beni poti. Stro{ki preno~evanja se povrnejo na podlagi predlo‘enega ra~una, v skladu z
zneski povra~il, nadomestil in drugih prejemkov, ki so mese~no objavljeni v Uradnem listu RS.
17. ~len
Pravice iz 13., 14., 15. in 16. ~lena lahko ob~inski
funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za slu‘beno potovanje.
Nalog za slu‘beno potovanje ob~inskih funkcionarjev
izda ‘upan, ali predsednik ob~inskega sveta.
IV. NA^IN IZPLA^EVANJA
18. ~len
Sredstva za izpla~evanje dela osebnih dohodkov, dolo~enih za funkcijo in povra~il stro{kov, ki jih imajo ob~inski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev prora~una Ob~ine ^rna.
19. ~len
Del osebnega dohodka dolo~enega za funkcijo, v skladu
s tem pravilnikom se izpla~uje takoj po kon~ani seji.
Prejemki dolo~eni v 13., 14., 15. in 16. ~lenu se ob~inskemu funkcionarju izpla~ajo v petnajstih dneh po kon~anem
slu‘benem potovanju.
[t. 05-15/95
^rna na Koro{kem, dne 12. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rna na Koro{kem
Milan Savelli l. r.
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DOBREPOLJE
2799.
Na podlagi 105. ~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih
(Uradni list SRS, {t. 17/86) in na podlagi 97. ~lena statuta
Ob~ine Dobrepolje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski
svet ob~ine Dobrepolje na 10. seji dne 2. 10. 1995 sprejel
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskih del na obmo~ju Strug, ki
zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tr‘i~,
Lipa, Paka, Kolen~a vas, Potiskavec, ^ete‘, Tisovec; in
na obmo~ju Bruhanje vasi, v skupni izmeri
105 ha 9 a 54 m²
1. ~len
S tem odlokom se na predlog Gozdarske zadruge Ko~evje, Mozelj 16, 61330 Ko~evje, uvede agromelioracijski
postopek na parcelah in delih parcel kot je navedeno v naslednjem ~lenu.
2. ~len
Agromelioracijsko obmo~je se nahaja v k. o. Podtabor,
k. o. Potiskavec in k. o. Podgora:
– k. o. Podtabor 48 ha 44 a 80 m²
– k. o. Potiskavec 54 ha 93 a 43 m²
– k. o. Podgora 1 ha 71 a 31 m².
3. ~len
Obmo~je navedeno v 2. ~lenu tega odloka je s prostorskimi sestavinami dolgoro~nega in dru‘benega plana Ob~ine
Ko~evje in Ob~ine Grosuplje kamor so ta obmo~ja spadala za
obdobje 1986–2000, namenjeno kmetijski rabi, to je prvo in
drugo kmetijsko obmo~je. Ob~ina Dobrepolje je s sprejemom statutarnih sklepov (Uradni list RS, {t. 24/95) potrdila
veljavnost sprejetih planov.
4. ~len
Na agromelioracijskem obmo~ju je dol‘an investitor
opraviti slede~a dela:
1. Pripravljalna dela (posek grmovja in ostalega drevja,
ki ne sodi v krajino in ovira kmetijsko proizvodnjo).
2. Odstranjevanje skal in izboklin.
3. Izravnava in delni zasip nekaterih vrta~.
4. Meliorativni ukrepi kot so: zalo‘no gnojenje, zasejavanje trav.
Pri izvedbi del je investitor dol‘an upo{tevati mnenje
gozdarske slu‘be, mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine in ostala mnenja
in soglasja, kolikor bodo potrebna.
Pred pri~etkom del si mora investitor pridobiti soglasje
lastnikov parcel in jih v pogodbi zavezati o kvalitetnem
opravljanju del po programu.
5. ~len
Dela se morajo izvajati v ~asu, ko ni vegetacije.
6. ~len
Investitor po tem odloku je Gozdarska zadruga Ko~evje
s sede‘em Mozelj 16, 61330 Ko~evje.
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7. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
[t. 321-3/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

2800.
Na podlagi 30. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) je Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 10. seji dne 2. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za
investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in modernizacijo
krajevnih cest za obmo~je Ob~ine Dobrepolje
1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Dobrepolje se razpi{e referendum
za uvedbo prispevka v denarju za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest v Ob~ini Dobrepolje do konca leta 2000.
Referendum se razpi{e za vsa naselja v Ob~ini Dobrepolje, razen za naselja Polom, Se~ in Vrbovec.
2. ~len
Referendum bo v nedeljo dne 26. 11. 1995 od 7. do 19.
ure na obi~ajnih glasovalnih mestih.
3. ~len
Sredstva zbrana s prispevkom za investicije v {olstvo,
otro{ko varstvo in modernizacijo krajevnih cest, se bodo
uporabila za izvajanje programa investicij v {olstvo, otro{ko
varstvo in modernizacijo krajevnih cest v Ob~ini Dobrepolje
in sicer za:
– izgradnjo prizidka k {oli na Vidmu,
– izgradnjo prostorov za vrtec pri {oli na Vidmu,
– modernizacijo krajevnih cest na podro~ju biv{e KS
Struge.
Za izvedbo programov za investicije v {olstvo, otro{ko
varstvo in modernizacijo krajevnih cest je potrebno zbrati
305,400.000 SIT, s prispevkom pa bo predvidoma zbrano
87,600.000 SIT.
4. ~len
Z referendumom se bodo ob~ani izrekli o uvedbi prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest za obdobje 5 let, od 1. 1. 1995 do 31.
12. 2000.
5. ~len
Prispevek za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za
modernizacijo krajevnih cest bodo pla~evali ob~ani, ki stalno
prebivajo v Ob~ini Dobrepolje:
1. zavezanci, ki imajo pla~o iz delovnega razmerja oziroma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo
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zna~aj pla~e po stopnji 2% od neto pla~e, nadomestila in
drugih osebnih prejemkov,
2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic:
– ~e se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto
pla~e,
– ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2%
od dohodka,
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izpla~ane pokojnine,
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih povr{in, vklju~no z lastniki zemlji{~, ki v ob~ini
nimajo stalnega bivali{~a,
5. lastniki nepremi~nine, to je stanovanjske hi{e ali
po~itni{ke hi{e na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje, nimajo pa v
ob~ini stalnega prebivali{~a, enkrat letno v vi{ini 15% od
povpre~ne mese~ne pla~e v RS za preteklo leto, ugotovljenega po podatkih Zavoda RS za statistiko.
Prispevek za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za
modernizacijo krajevnih cest obra~unavajo in odtegujejo podjetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi izpla~evalci pla~
ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom in lastnikom nepremi~nin bo obra~unavala in odtegovala prispevek RUJP –
izpostava Grosuplje.
O vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu prispevka izpla~evalec dostavi Ob~ini Dobrepolje seznam zaposlenih oziroma
upokojencev in drugih prejemnikov dohodkov, za katere se
nakazuje prispevek.
6. ~len
Prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za
modernizacijo krajevnih cest so opro{~eni zavezanci, ki jih
dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.
7. ~len
Sredstva prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest se bodo zbirala na
posebnem kontu prihodkov Ob~ine Dobrepolje.
S sredstvi prispevka bo upravljal ‘upan, ki je tudi odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sredstev prispevka.
@upan je dol‘an o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi prispevka za investicije v {olstvo,
otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest enkrat
letno poro~ati ob~inskemu svetu.
Pravilnost obra~unavanja in odvajanja prispevka kontrolira Agencija RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
in RUJP – izpostava Grosuplje v okviru svojih pristojnosti.
8. ~len
Referendum vodi ob~inska volilna komisija. Pri postopku o glasovanju se smiselno uporablja dolo~ila zakona o
volitvah in dolo~ila o referendumu in o ljudski iniciativi.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. ~len
Pravico glasovati na referendumu, imajo vsi ob~ani Ob~ine Dobrepolje, ki so vpisani v splo{ni volilni imenik Ob~ine Dobrepolje, razen ob~ani vasi Polom, Se~ in Vrbovec ter
zaposleni ob~ani stari nad 15 let.
10. ~len
Na referendumu glasujejo ob~ani tajno z glasovnicami z
naslednjim besedilom:
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OB^INA DOBREPOLJE
Na referendumu dne 29. 10. 1995 za uvedbo prispevka
za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za modernizacijo
krajevnih cest v denarju, za ~as od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000
na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje, ki se bo uprorabil za izvedbo
programa porabe prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko
varstvo in za modernizacijo krajevnih cest, glasujem
ZA

PROTI
(pe~at)

Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkro‘i ZA,
~e se strinja z uvedbo prispevka za investicije v {olstvo,
otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest oziroma
PROTI, ~e se z uvedbo prispevka za investicije v {olstvo,
otro{ko varstvo in modernizacijo krajevnih cest ne strinja.
11. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Ob~ina Dobrepolje.
12. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
[t. 009-1/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

2801.
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3
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1995 dalje.
[t. 382-2/95
Dobrepolje, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
2802.
Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t.
u-I-13/94-65, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I144/94-18, 57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-285/94-105) in 27. ~lena statuta Ob~ine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet
ob~ine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 26. 9. 1995 sprejel
POSLOVNIK
za delo ob~inskega sveta ob~ine Dol pri Ljubljani
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem poslovnikom se ureja organizacija in na~in dela
Ob~inskega sveta ob~ine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem
besedilu: svet), njegovih komisij in odborov (v nadaljnjem
besedilu: delovna telesa) ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti svetnikov.

Na podlagi 21. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93), 3., 5. in 10. ~lena zakona o cenah
(Uradni list RS, {t. 1/91), 1. ~lena uredbe o prenosu pristojnosti za dolo~anje cen na izvr{ne svete skup{~in ob~in in posebnih dru‘benopoliti~nih skupnosti (Uradni list RS, {t. 15/93)
predpisov s podro~ja otro{kega varstva (Uradni list SRS, {t.
27/89), 9. in 16. ~lena statuta Ob~ine Dobrepolje (Uradni list
RS, {t. 26/95), je Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 10. seji
dne 2. 10. 1995 sprejel

2. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
Delovna telesa sveta lahko smiselno uporabljajo ta poslovnik.

SKLEP
o dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v
vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” v
Kompoljah

II. KONSTITUIRANJE SVETA

1
Cene vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” so prenehale veljati z ustanovitvijo
novega vzgojnoizobra`evalnega zavoda O[ Dobrepolje z dne
1. 9. 1995.
2
Kot najvi{jo ceno vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” se od 1. 9. 1995 dolo~i:
– dejavnost vzgoje in varstva otrok
od 2 do 7 let
27.627 SIT
– dejavnost priprave otrok za vstop
v osnovno {olo
5.202 SIT

3. ~len
Seje sveta so javne.
Javnost se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e tako, zaradi
splo{nih koristi odlo~i svet skladno s statutom.

4. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji predsednik sveta najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi.
Do izvolitve predsednika vodi sejo sveta najstarej{i svetnik, ~e je ta zadr‘an ali ~e odkloni, pa naslednji najstarej{i
~lan. ^e je zadr‘an tudi ta ali ~e odkloni vodenje, vodi prvo
sejo svetnik, ki ga dolo~i svet.
5. ~len
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih ve~
kot polovica mandatov svetnikov.
6. ~len
Svet izvoli na prvi seji pet~lansko komisijo za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: mandatna
komisija).
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^lani izmed sebe dolo~ijo predsednika mandatne komisije. Prvo sejo mandatne komisije skli~e predsedujo~i sveta.
7. ~len
Mandatni komisiji se predlo‘i poro~ilo volilne komisije
Ob~ine Dol pri Ljubljani o izidu volitev, potrdilo o izvolitvi
svetnikov in ‘upana ter morebitne prito‘be kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
8. ~len
Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na predlog
mandatne komisije potem, ko dobi njeno poro~ilo o pregledu
potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravi~enosti morebitnih
prito‘b kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov.
Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.
Svetnik, ~igar mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet odlo~il o prito‘bi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov z odlo~itvijo o spornem mandatu.
9. ~len
Po potrditvi mandatov svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV
Splo{ne dolo~be
10. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti dolo~ene z zakonom, statutom in tem poslovnikom.
11. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej
sveta ter njegovih delovnih teles; pravico predlagati obravnavo vpra{anj; pravico dajati pobude; dol‘nost varovati podatke zaupne narave; pravico do povra~ila stro{kov v zvezi z
opravljanjem funkcije.
^e se svetnik udele‘i seje delovnega telesa, v katerem
ni ~lan, lahko na njej razpravlja, nima pa pravice glasovati.
12. ~len
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali njegovega
delovnega telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih
za to obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do za~etka seje.
13. ~len
Za dneve odsotnosti s seje sveta, ali s seje delovnega
telesa ~lanu ne pripada povra~ilo stro{kov.
2. Vpra{anja in pobude svetnikov
14. ~len
Na redni seji sveta je praviloma predvidena posebna
to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.
15. ~len
Vpra{anje mora biti kratko in postavljeno tako, da je
njegova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru predsednik sveta svetnika na to opozori ali ga pozove, da vpra{anje ustrezno dopolni.
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16. ~len
Svetnik lahko postavi vpra{anje pisno ali ustno na seji
sveta. Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot tri
minute.
Predsednik sveta mora pisno vpra{anje svetnika poslati
‘upanu.
17. ~len
^e je vpra{anje svetnika postavljeno pisno, mora ‘upan
odgovoriti nanj pisno najkasneje pet dni pred prvo naslednjo
sejo. Kolikor odgovora ni mogo~e posredovati v roku iz
predhodnega odstavka, mora pripravljalec odgovora navesti
razloge za to in posredovati informacijo o tem, kdaj bo mo‘no odgovoriti.
Na ustno vpra{anje svetnika mora ‘upan odgovoriti na
isti seji, na kateri je bilo vpra{anje postavljeno.
^e ni mogo~ takoj{en odgovor, je to dol‘an obrazlo‘iti
in poslati pisni odgovor najkasneje pet dni pred prvo naslednjo sejo.
Potem, ko je svetnik dobil odgovor na svoje vpra{anje,
ima pravico postaviti dopolnilno vpra{anje. Postavi ga lahko
pisno ali ustno na prvi naslednji seji sveta.
18. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo ‘upanu za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.
Pobudo lahko da pisno ali ustno na seji sveta. Ustno
dana pobuda ne sme trajati ve~ kot tri minute.
Pisno pobudo svetnik predlo‘i predsedniku sveta, ta pa
z njo seznani druge svetnike.
@upan mora odgovoriti na pobudo svetnika v 30 dneh
od dne, ko je dobil pisno pobudo, ali od dneva seje sveta, na
kateri je bila dana ustna pobuda.
Predsednik sveta z odgovorom seznani svetnika, ki je
dal pobudo, o odgovoru pa obvesti tudi druge svetnike.
IV. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej
19. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik.
Predsednik sklicuje seje sveta na lastno pobudo, mora
pa jo sklicati na predlog ‘upana, nadzornega odbora ter skupine najmanj {tirih svetnikov.
20. ~len
Predsednik sklicuje redne seje sveta v skladu s programom dela sveta, ki je oblikovan ob upo{tevanju programov
dela ob~inske uprave, po sklepu sveta in na predlog ‘upana.
21. ~len
V ~asu rednih zasedanj ima svet redne seje praviloma
vsak ~etrti torek v mesecu, mora pa jo imeti najmanj enkrat v
treh mesecih
Po sklepu sveta se lahko redne seje skli~ejo tudi v
drugih dneh.
22. ~len
Izredna seja se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo skli~e predsednik sveta na lastno pobudo,
na zahtevo ‘upana ali na zahtevo najmanj {tirih svetnikov.
Kolikor predsednik sveta ne skli~e izredne seje v roku 7
dni od podanega zahtevka, jo lahko skli~e predlagatelj zahteve in hkrati predlo‘i ustrezno gradivo.
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23. ~len
Sklic seje sveta s predlogom dnevnega reda in gradivi
se po{lje svetnikom praviloma sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, vendar najkasneje pet dni pred dnem,
dolo~enim za sejo sveta.
Sklic seje in gradivo za sejo se po{lje tudi ‘upanu in
tajniku ob~inske uprave.
24. ~len
Gradivo za izredno sejo se po{lje skupaj s sklicem izredne seje, lahko pa se predlo‘i tudi na sami seji.
25. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta dolo~i predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj {tirih svetnikov.
Dnevni red lahko predlagajo tudi tisti, ki imajo pravico
zahtevati sklic seje.
26. ~len
Vlo‘ena zadeva za obravnavo na seji sveta se v predlog
dnevnega reda uvrsti najkasneje na naslednjo sejo po seji,
pred katero je bila zadeva vlo‘ena.
2. Predsedovanje in udele‘ba na seji
27. ~len
Seji sveta predseduje predsednik sveta v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
28. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost, da se udele‘ujejo sej
sveta in sodelujejo pri delu in odlo~anju na njih.
29. ~len
O udele‘bi svetnikov na seji sveta se vodi evidenca na
podlagi ugotavljanja navzo~nosti na za~etku seje, ob glasovanjih, ob preverjanju sklep~nosti med sejo in na za~etku
nadaljevanja prekinjene seje.
Za vodenje evidence o udele‘bi svetnikov na seji skrbi
tajnik sveta.
30. ~len
@upan in tajnik ob~inske uprave se imata pravico udele‘evati sej sveta in na njih razpravljati.
31. ~len
Seje sveta se lahko udele‘ijo osebe, ki jih povabi predsednik sveta. Druge osebe so lahko navzo~e na seji v skladu z
ostalimi dolo~ili tega poslovnika.
32. ~len
^e svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval brez
navzo~nosti javnosti, dolo~i, kdo je lahko poleg svetnikov
navzo~ na seji.
3. Potek seje
33. ~len
Predsednik pri~ne sejo z ugotavljanjem sklep~nosti sveta, ter ugotovitvijo, kateri svetnik je opravi~eno odsoten.
Po ugotovitvi, da je svet sklep~en, svetniki preidejo k
dolo~itvi dnevnega reda seje, ki ga je predlagal predsednik
sveta.
34. ~len
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o predlogu za umik posamezne zadeve z dnevnega reda, nato o
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predlogu za raz{iritev dnevnega reda ter o predlogu za hitri
postopek.
35. ~len
Zadeve, za katere predlagatelj predlaga umik z dnevnega reda in uvrstitev na dnevni red naslednje seje, se umaknejo
brez razprave in glasovanja. To ne velja za zadeve, ki so bile
‘e enkrat umaknjene z dnevnega reda.
36. ~len
Po sprejetih odlo~itvah iz 35. ~lena tega poslovnika, da
predsednik na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
37. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem dnevnem redu, kot je dolo~en na za~etku seje.
Med sejo svet lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih to~k dnevnega reda in o tem odlo~i s sklepom.
38. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko
predlagatelj poda dopolnilno obrazlo‘itev. Predlagatelj mora
podati dopolnilno obrazlo‘itev, ~e tako odlo~i svet.
Za predlagateljem dobijo besedo najprej poro~evalci
delovnih teles, nato ‘upan in tajnik, ~e ni predlagatelj ‘upan
ali ob~inska uprava. Za tem dobijo besedo svetniki po vrstnem redu, kakor se prigla{ajo k razpravi.
39. ~len
Govornik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem
redu.
^e se govornik ne dr‘i dnevnega reda, ga predsedujo~i
opomni.
^e se govornik tudi po drugem opominu ne dr‘i dnevnega reda, mu predsedujo~i lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede svetnik lahko ugovarja. O ugovoru odlo~i svet s
sklepom brez razprave in brez obrazlo‘itve glasu.
40. ~len
Svet lahko na predlog predsedujo~ega ali na zahtevo
svetnika odlo~i, da se razprave oziroma trajanje govora svetnikov in drugih udele‘encev ~asovno omejijo.
41. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o
kr{itvi dnevnega reda, da predsednik besedo takoj, ko jo
zahteva. Govor tega svetnika ne sme trajati ve~ kot pet minut.
Pojasnilo glede kr{itve poslovnika ali dnevnega reda, da
predsedujo~i. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom, odlo~i o
vpra{anju svet brez razprave.
42. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ razpravljalcev, zaklju~i razpravo.
43. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta in dolo~i, kdaj se bo nadaljevalo.
Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e se ugotovi, da seja
ni ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja, ~e je treba
dobiti dolo~ena mnenja in v drugih primerih, kadar tako
sklene svet.
44. ~len
^e je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i
sejo kon~a.
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45. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval, razprave ni kon~al
ali ~e ni pogojev za odlo~anje ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~ati na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej.
Ko so vse to~ke dnevnega reda iz~rpane, svet zaklju~i
sejo.
Vzdr‘evanje reda na seji
46. ~len
Za red na seji sveta skrbi predsedujo~i. Na seji sveta ne
sme nih~e govoriti, dokler mu predsedujo~i ne da besede.
Govornika lahko opomni na red in mu se‘e v besedo le
predsedujo~i.
47. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i
ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev iz dvorane.
48. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav mu
predsedujo~i ni dal besede, ~e sega govorniku v besedo ali ~e
na kak drug na~in kr{i red na seji.
49. ~len
Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom kr{i red in je bil na tej seji ‘e dvakrat opominjen.
50. ~len
Svetnik, ki mu je bil izre~en ukrep odstranitve s seje ali
z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.
Odsotnost s seje med trajanjem tega ukrepa se {teje za
neopravi~eno odsotnost s seje.
Svetnik, ki mu je bil izre~en ukrep odstranitve s seje ali
iz dela seje lahko v treh dneh vlo‘i ugovor na svet. Le-ta
odlo~i o ugovoru na prvi naslednji seji.
51. ~len
Predsedujo~i odredi, da se odstrani iz dvorane, v kateri je
seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji.
^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.
52. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, prekine sejo.
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Navzo~nost ali odsotnost svetnika vpi{e tajnik pri imenu in priimku svetnika v seznamu.
55. ~len
Navzo~nost na seji se ugotavlja na za~etku seje in na
za~etku nadaljevanja prekinjene seje, pred glasovanjem pa
takrat, kadar nastopi sum v nesklep~nost.
Navzo~nost na seji se lahko ugotavlja tudi med sejo.
56. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odlo~a, kadar je tako dolo~eno z
zakonom, s statutom, s tem poslovnikom ali ~e tako odlo~i
svet s sklepom.
57. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o
katerem se odlo~a.
Pred glasovanjem ima svetnik pravico obrazlo‘iti svoj
glas, ~e s tem poslovnikom ni druga~e dolo~eno. Obrazlo‘itev glasu ne sme trajati ve~ kot tri minute.
58. ~len
Javno se glasuje z dviganjem rok ali s poimenskim
izrekanjem.
^e se glasuje z dviganjem rok, predsedujo~i najprej
vpra{a, kdo je za predlog in nato, kdo je proti njemu in kdo je
vzdr‘an.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e svetnike po seznamu, vsak svetnik pa se izre~e z
besedo “za” ,”proti” ali “vzdr`an”. Tajnik sveta zapi{e izjavo
svetnika ali njegovo odsotnost pri njegovem imenu in priimku na seznamu.
59. ~len
^e svetnik ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi
izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi
glasovanja odlo~i svet brez razprave.
60. ~len
Predsedujo~i po vsakem glasovanju ugotovi in objavi
izid glasovanja.
61. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Za vsako glasovanje se natisne 13 glasovnic.
Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so
overjene s pe~atom sveta.

rok.

62. ~len
Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva svetnika. Predlog za imenovanje ~lanov da
predsedujo~i sveta. Pri delu komisije pomaga tajnik sveta.
Svetnikom se vro~ijo glasovnice tako, da predsednik
komisije poimensko kli~e svetnike. Svetnik, ki predsedniku
pomaga, izro~i svetnikom glasovnico, ter ozna~i pri imenu in
priimku svetnika na seznamu, da mu je bila glasovnica
vro~ena.
Svetnik nato odide v prostor, namenjen za izpolnjevanje
glasovnic.
Ko svetnik izpolni glasovnico se vrne v sejno dvorano
in odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

Navzo~nost se lahko ugotavlja tudi s poimenskim klicanjem.
Poimensko klicanje svetnikov opravi predsedujo~i sveta. Vsak svetnik potrdi svojo navzo~nost z besedo “prisoten”.

63. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, se komisija in tajnik sveta
umaknejo v poseben prostor, da ugotovijo izid glasovanja.

5. Odlo~anje
53. ~len
Svet lahko odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ kot polovica svetnikov. Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih svetnikov, razen kadar ni z zakonom, s statutom ali s tem
poslovnikom dolo~ena druga~na ve~ina.
54. ~len
Navzo~nost svetnika na seji se ugotavlja z dvigovanjem
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64. ~len
Glasovnica, ki ni izpolnjena ali glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o na~inu glasovanja, je neveljavna.

Tajnika sveta imenuje svet. Tajnik sveta opravlja svoje
naloge do imenovanja novega tajnika sveta.
Za svoje delo je tajnik sveta odgovoren svetu.

65. ~len
Poro~ilo o izidu glasovanja, ki ga pripravi komisija
vsebuje:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov ZA in {tevilo glasov PROTI oziroma,
kadar se pri volitvah glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, {tevilo glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano ve~ino,
– predlog komisije, da svet skladno z izidom glasovanja
sprejme ustrezen ugotovitveni sklep.
Poro~ilo o izidu glasovanja podpi{ejo vsi sodelujo~i iz
prvega odstavka tega ~lena.
Predsedujo~i objavi izid glasovanja na seji sveta.

VII. DELOVNA TELESA SVETA

6. Zapisnik seje
66. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne
podatke o delu na seji, o predlogih, o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili sprejeti na seji
in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Na dnevnem redu vsake seje sveta mora biti to~ka potrditev zapisnika prej{nje seje. Vsak svetnik ima pravico dati
pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odlo~i svet
brez razprave. ^e so pripombe sprejete, se zapi{ejo v zapisnik spremembe.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta in tajnik
sveta.
Zapisnik vodi tajnik sveta.

70. ~len
Delovna telesa sveta morajo obravnavati zadeve iz svojega delovnega podro~ja in gradiva, ki jim jih dodeli v obravnavo svet, ter pripraviti poro~ilo s predlogi sklepov za odlo~anje na seji sveta.
71. ~len
Delo delovnih teles je javno.
Delovno telo lahko izklju~i javnost, ~e obravnava gradiva, ki so zaupne narave in zakon ali statut dolo~ata, da se pri
njihovi obravnavi javnost izklju~i ali omeji, ter ~e meni, da je
to potrebno zaradi splo{nih koristi.
72. ~len
Predsednik delovnega telesa pripravlja, sklicuje in vodi
seje. V primeru njegove zadr‘anosti, ga nadome{~a podpredsednik delovnega telesa.
73. ~len
Predsednik delovnega telesa povabi na sejo delovnega
telesa predlagatelje gradiv, svetnike, katerih predlogi in pobude so bili uvr{~eni na dnevni red seje delovnega telesa, in
druge predstavnike institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavane problematike.
74. ~len
Seja delovnega telesa je sklep~na, ~e se je udele‘i ve~
kot polovica ~lanov delovnega telesa.
Delovno telo sprejema odlo~itev z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov delovnega telesa.
75. ~len
Predsednik delovnega telesa poro~a na sejah sveta o
zadevah, ki jih je obravnavalo delovno telo.

V. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK SVETA
67. ~len
Predsednik sveta predstavlja svet, pripravlja, sklicuje in
vodi seje sveta; podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejme svet; skrbi za sodelovanje z ‘upanom; opravlja druge
naloge v skladu z akti sveta in skrbi za izvajanje poslovnika
sveta. Za svoje delo je predsednik sveta odgovoren svetu.
Predsednik sveta opravlja svojo funkcijo do prve seje novoizvoljenega sveta.
Predsednik sveta opravlja tudi druge naloge, ki jih dolo~a ta poslovnik.
68. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in vodenju sej.
^e je predsednik sveta odsoten, ga nadome{~a podpredsednik.
Podpredsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu.

VIII. POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA
1. Postopek za izdajo odloka
76. ~len
Odlok se praviloma sprejema v dveh fazah, in sicer kot
osnutek in kot predlog odloka.
77. ~len
Odlok lahko predlaga ‘upan, vsak svetnik ali najmanj
10 odstotkov volivcev v ob~ini.
Osnutek ali predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.
78. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah osnutka in predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah osnutka in
predloga odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

VI. TAJNIK SVETA
2. Osnutek odloka
69. ~len
Tajnik sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo, pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej in opravlja druge naloge, dolo~ene s tem poslovnikom.

79. ~len
Osnutku odloka mora biti prilo‘ena obrazlo‘itev, ki
vsebuje:
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– na~ela, s katerimi naj bodo urejena razmerja na posameznem podro~ju;
– cilji, ki se ‘elijo dose~i;
– glavne, lahko alternativne re{itve in posledice;
– finan~na sredstva, ki so potrebna za izvedbo odloka.
^e se odlok le spreminja ali dopolnjuje, se v osnutku v
celoti navedejo besedila ~lenov, ki se spreminjajo.
80. ~len
K osnutku odloka podajo svetniki konkretne predloge,
pripombe in mnenja in kolikor je mogo~e se le-te pojasnijo s
strani predlagatelja ‘e na sami seji.
Po kon~ani razpravi ob~inski svet glasuje o osnutku in
sprejme sklep, katere pripombe, predloge ali mnenja mora
predlagatelj upo{tevati pri pripravi predloga oziroma na katere mora dati dodatna pojasnila.
S sklepom se dolo~i rok za pripravo predloga.
^e so v osnutku odloka alternativne re{itve, o njih ob~inski svet glasuje.
3. Predlog odloka
81. ~len
Predlogu odloka mora biti prilo‘ena obrazlo‘itev, ki
vsebuje:
– podatke o tem, kako so bile upo{tevane pripombe,
predlogi in mnenja, dani na osnutek. Razlogi zakaj se jih ni
upo{tevalo, se {e posebej obrazlo‘ijo;
– re{itve, ki so druga~ne od osnutka.
V predlogu odloka, s katerim se spreminja in dopolnjuje
odlok, ni potrebno ve~ navajati osnovnega besedila ~lenov,
ki se spreminjajo.
82. ~len
Svetniki na seji ob~inskega sveta razpravljajo o predlogu odloka v tem smislu, da izrazijo svoja mnenja, zahtevajo
pojasnila in postavljajo vpra{anja glede re{itev v odloku in o
spremembah iz osnutka na predlog.
Po kon~ani razpravi ob~inski svet glasuje o predlogu
odloka.
4. Amandmaji
83. ~len
Amandma je predlog za spremembo in dopolnitev predloga odloka. Predlagatelj ga mora najmanj tri dni pred sejo
ob~inskega sveta poslati predsedniku ob~inskega sveta.
84. ~len
Amandma lahko vlo‘i tisti, ki ima pravico dati pobudo
za izdajo odloka. Vlo‘i se v pisni obliki in v vsebini, kot naj
bi bil sprejet. Amandma mora biti tudi obrazlo‘en.
85. ~len
Tajnik ob~inskega sveta poskrbi, da se amandma, takoj
ko je mogo~e, dostavi predlagateljem odloka.
Predlagatelj je dol‘an amandma prou~iti in podati k
njemu stali{~e v enem dnevu.
Amandma z obrazlo‘itvijo pobudnika ter mnenje predlagatelja odloka, se dostavi ta vsem svetnikom {e pred sejo.
86. ~len
Na seji se ob obravnavi predloga najprej razpravlja o
amandmaju in o njem tudi posebej glasuje.
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Predlagatelj amandmaja lahko na seji ob~inskega sveta
med obravnavo tega spremeni, dopolni ali umakne.
87. ~len
^e njegov predlog podprejo {e najmanj trije svetniki,
lahko poda svetnik izjemoma amandma tudi na sami seji.
Tudi tak amandma mora biti v pisni obliki z obrazlo‘itvijo.
Sprejemanje drugih splo{nih aktov
88. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov razpravlja in odlo~a
ob~inski svet na eni obravnavi, ~e z zakonom ni druga~e
dolo~eno.
6. Enofazni postopek za izdajo odloka
89. ~len
Odlok se lahko sprejme po enofaznem postoku. To pomeni, da dolo~ila tega poslovnika, ki se nana{ajo na osnutek
in predlog ne veljajo.
90. ~len
Predlog odloka, za katerega se predlaga enofazni postopek, se vnese ‘e v dnevni red in svetnikom po{lje z gradivom.
Glede na obrazlo‘itve k odloku veljajo poleg dolo~il iz prej{njega ~lena {e smiselno dolo~ila iz 79. in 80. ~lena tega
poslovnika.
91. ~len
^e se sprejem odloka po enofaznem postopku predlaga
{ele na seji, veljajo glede obravnave dolo~ila tega poslovnika
v zvezi s sprejemanjem dnevnega reda.
92. ~len
Med obravnavo predloga odloka, za katerega je ob~inski svet sklenil, da se sprejema po enofaznem postopku, je
mogo~e predlagati amandmaje in se pri tem upo{tevajo splo{na dolo~ila tega poslovnika o amandmajih.
93. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi Ob~ine Dol pri Ljubljani
morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v uradnem glasilu ob~ine in pri~nejo veljati naslednji dan
po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
94. ~len
V primeru, ko ‘upan, zaradi domnevne neustavnosti ali
nezakonitosti zadr‘i objavo splo{nega akta, svet o njem ponovno glasuje na prvi naslednji seji.
Pred glasovanjem je ‘upan dol‘an obrazlo‘iti razloge,
ki jih je navedel ob zadr‘anju objave splo{nega akta ob~inskega sveta.
^e se razlog za zadr‘anje objave splo{nega akta nana{a
le na njegova posamezna dolo~ila, poteka razprava le o teh
dolo~ilih.
Pred glasovanjem lahko predlagatelj splo{nega akta obrazlo‘i svoje mnenje.
95. ~len
Splo{ni akt je sprejet, ~e je zanj glasovala ve~ina svetnikov, razen ~e zakon ali statut za sprejem splo{nega akta ne
predvidevata ve~jega {tevila glasov.
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Novinarske konference lahko sklicujejo predsednik sveta v imenu sveta in predsedniki delovnih teles v imenu delovnih teles. Predlog dnevnega reda sklicane seje sveta se po{lje
sredstvom javnega obve{~anja.

96. ~len
Volitve predsednika in podpredsednika sveta so tajne.
XI. JAVNOST DELA
97. ~len
Volitve se izvedejo v skladu z dolo~ili statuta.
98. ~len
Za predsednika oziroma podpredsednika sveta je izvoljen tisti kandidat, ki dobi ve~ino glasov vseh svetnikov.
99. ~len
^e se glasuje samo za enega kandidata za predsednika
oziroma podpredsednika, se voli tako, da se na glasovnici
obkro‘i besedo ZA ali besedo PROTI.
Na glasovnici je beseda ZA na desni, beseda PROTI pa
na levi strani.
^e kandidat za predsednika oziroma podpredsednika ni
izvoljen, se kandidacijski postopek ponovi na naslednji seji
sveta.
100. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se voli
tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka pred
priimkom in imenom kandidata, za katerega se glasuje.
Na kandidatni listi so predlagani kandidati navedeni po
abecednem redu.
^e v prvem krogu glasovanja noben izmen kandidatov
ni bil izvoljen, se glasovanje ponovi in se glasuje za tista
kandidata, ki sta dobila v prvem krogu glasovanja najve~je
{tevilo glasov.
^e pri prvem glasovanju ve~ kandidatov dobi enako
najve~je {tevilo glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi.
^e noben od predlaganih kandidatov ni izvoljen tudi v
drugem krogu glasovanja ali ~e dobi tudi po drugem krogu
glasovanja enako {tevilo glasov dvoje ali ve~ kandidatov, se
postopek predlaganja kandidatov za predsednika in podpredsednika sveta ponovi na naslednji seji sveta.
2. Imenovanje ~lanov delovnih teles
101. ~len
Svet imenuje ~lane delovnih teles v celoti po kandidatnih listah. Na kandidatni listi mora biti toliko kandidatov,
kolikor ~lanov delovnih teles se imenuje.
Kandidatno listo dolo~i komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja na predlog strank in nosilcev list,
ki so zastopane v ob~inskem svetu.
^e lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi
na podlagi nove liste kandidatov.

104. ~len
Svet obve{~a javnost o svojem delu ter o odlo~itvah in
stali{~ih glede zadev, ki jih obravnava.
105. ~len
Na sejah sveta so lahko navzo~i ob~ani, razen v primerih, ko svetniki sklenejo, da bodo dolo~eno vpra{anje obravnavali brez navzo~nosti javnosti.
Vklju~evanje ob~anov v razpravo dovoljuje predsednik
sveta v skladu s predhodnim sklepom sveta.
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in
v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
sveta in njegovih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaupne narave.
106. ~len
Predstavniki sredstev javnega obve{~anja imajo pravico
biti navzo~i na sejah sveta in obve{~ati javnost o njegovem
delu.
Na seji sveta lahko svetniki sklenejo, da so lahko predstavniki sredstev javnega obve{~anja navzo~i na seji tudi,
kadar na njej razpravljajo o kak{nem vpra{anju brez navzo~nosti javnosti.
V tem primeru smejo dajati predstavniki sredstev javnega obve{~anja za javnost le tista obvestila, za katere tako
sklene svet.
Svet lahko tudi sklene, da se smejo dati obvestila o
takem vpra{anju {ele po poteku dolo~enega roka.
107. ~len
Predstavnikom sredstev javnega obve{~anja so na razpolago informativna in dokumentacijska gradiva, predlogi
aktov sveta, obvestila in poro~ila o delu sveta in zapisniki ter
druge publikacije, ki jih izdaja svet.
108. ~len
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
sredstva javnega obve{~anja. Uradno obvestilo za sredstva
javnega obve{~anja se da zlasti o sejah sveta, ki so bile brez
navzo~nosti javnosti oziroma brez navzo~nosti predstavnikov sredstev javnega obve{~anja, ter v drugih primerih, ko
tako sklene svet.
XII. SPREMEMBE IN RAZLAGE POSLOVNIKA

3. Postopek za razre{itev
102. ~len
Dolo~be tega poslovnika, ki se nana{ajo na postopek pri
volitvah oziroma imenovanjih, se primerno uporabljajo tudi
v postopku za razre{itev.
X. OBVE[^ANJE JAVNOSTI O DELU SVETA
103. ~len
Predstavnikom sredstev javnega obve{~anja svet praviloma posreduje ustrezna gradiva.

109. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnil poslovnika se upo{tevajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.
110. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be poslovnika, predsednik razlo‘i poslovnik med sejo.
Zunaj seje sveta daje razlage poslovnika Statutarnopravna komisija ob~inskega sveta.
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XIII. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI
111. ~len
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati za~asni
poslovnik Ob~ine Dol pri Ljubljani, sprejet na 1. seji dne 14.
12. 1994.
112. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 38/95
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.
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ni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in zalo‘ni{ke
dejavnosti.
9. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 39/95
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

GORNJA RADGONA
2804.

2803.
Na podlagi 16. in 81. ~lena statuta Ob~ine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet ob~ine
Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 26. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o uradnem vestniku Ob~ine Dol pri Ljubljani
1. ~len
Ta odlok ureja ustanovitev in izdajanje uradnega glasila
Ob~ine Dol pri Ljubljani.
2. ~len
Uradno glasilo Ob~ine Dol pri Ljubljani se imenuje
“Uradni vestnik Ob~ine Dol pri Ljubljani”.
Sede‘ glasila je v Dolu pri Ljubljani, Videm 48.
3. ~len
Izdajatelj Uradnega vestnika Ob~ine Dol pri Ljubljani
je Ob~ina Dol pri Ljubljani, ki glasijo izdaja zaradi zagotavljanja uradne objave odlokov, sklepov in drugih uradnih dokumentov, ki jih sprejmejo in izdajo ob~inski svet, ‘upan in
drugi organi v ob~ini.
4. ~len
Na vsakem izvodu glasila se navedejo ime in sede‘
izdajatelja, ime ali firma in sede‘ tiskarne, kraj in datum
natisa ter ime in priimek odgovornega urednika (impresum).
5. ~len
Glasilo izhaja po potrebi glede na sprejete oziroma izdane dokumente iz 3. ~lena tega odloka.
6. ~len
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje Ob~inski svet ob~ine Dol pri Ljubljani.
Odgovorni urednik je praviloma tajnik ob~ine.
7. ~len
Administrativnotehni~na opravila za glasilo opravlja ob~inska uprava.
8. ~len
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehni~na opravila v zvezi z izdajo glasila drugi prav-

Izhajajo~ iz opredelitev ustave Republike Slovenije o
vlogi in polo‘aju ob~ine kot samoupravne lokalne skupnosti
in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93;
6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I 13/94, 45/94 –
odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95), sprejema Ob~inski svet ob~ine
Gornja Radgona na seji dne 28. 9. 1995
STATUT
Ob~ine Gornja Radgona
I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE
1. ~len
S tem statutom se urejajo temeljna na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih
organov, organizacija ob~inske uprave in javnih slu‘b, na~in
sodelovanja ob~anov pri sprejemanju odlo~itev v ob~ini in
druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini.
Ob~ina skrbi za zadovoljevanje potreb in interesov svojih prebivalcev in za izpolnjevanje drugih nalog v skladu z
zakonom.
2. ~len
Ob~ina Gornja Radgona je temeljna lokalna samoupravna skupnost in je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS,
{t. 60/94)
Obmo~je Ob~ine Gornja Radgona obsega obmo~ja naslednjih naselij:
Apa~e, A‘enski vrh, ^rnci, ^re{njevci, Drobtinci, Gornji Ivanjci, Gornja Radgona, Grabe, Hercegov{~ak, Ivanjski
vrh, Ivanj{evci ob [~avnici, Ivanj{evski vrh, Janhova, Kunova, Le{ane, Lutverci, Lokavci, Lastomerci, Lomano{e, Mahovci, Mele, Nasova, Negova, Nori~ki vrh, Novi vrh, O~eslavci, Orehovci, Orehovski vrh, Plitvica, Podgorje, Podgrad,
Pogled, Police, Ptujska cesta, Plitvi~ki vrh, Radvenci, Rodmo{ci, Segovci, Spodnji Ivanjci, Stave{inci, Stave{inski vrh,
Spodnje Konji{~e, Stogovci, Spodnja [~avnica, Vratja vas,
Vratji vrh, Zbigovci, Zgornje Konji{~e, Zagajski vrh, @epovci, @iberci.
3. ~len
Ob~ina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje izvirne zadeve in izvr{uje naloge, ki so nanjo
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prenesene s podro~nimi zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem
ob~ine prenese v ob~insko pristojnost dr‘ava, ~e zato zagotovi tudi sredstva.

V krajevni skupnosti se lahko v skladu s tem statutom in
z zagotovitvijo finan~nih sredstev ob~ine opravlja del nalog,
ki so po zakonu v pristojnosti ob~ine.

4. ~len
Ob~ani uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini neposredno in preko organov ob~ine.

13. ~len
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un.

5. ~len
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog na na~elih
prostovoljnosti in solidarnosti lahko povezuje in sodeluje s
sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.
Zaradi kulturnih, gospodarskih in ob~ecivilizacijskih interesov in potreb obmejne ob~ine, si bo ob~ina prizadevala,
da se dose‘eno sodelovanje in tradicionalno dobri sosedski
odnosi z ljudmi in organi avstrijskih lokalnih oblasti okrepi
in poglobi.
6. ~len
V skladu z zakonom in s tem statutom se ob~ina lahko
zdru‘i z eno ali ve~ drugimi ob~inami v novo ob~ino ali pa
razdeli na dvoje ali ve~ novih ob~in.
Ob pogojih iz prvega odstavka tega ~lena se lahko iz
ob~ine izlo~i naselje ali ve~ sosednjih naselij in ustanovi
novo ob~ino.
Del ob~ine se lahko tudi izlo~i in priklju~i k drugi
ob~ini.
7. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na
katerikoli organ ob~ine in imajo pravico do odgovora v roku,
ki ne sme biti dalj{i od 30 dni od vlo‘itve zahtevka ali
pobude.
8. ~len
Ob~ina je pravna oseba.
Sede‘ Ob~ine Gornja Radgona je v Gornji Radgoni,
Partizanska cesta 13.
9. ~len
Ob~ina Gornja Radgona ima svoj grb.
Grb ima obliko {~ita, ki je spodaj zaokro‘en, zgoraj pa
sta stranici spiralno zaviti.
Grb Ob~ine Gornja Radgona je razdeljen na tri polja:
zgornje levo polje je rumene barve z vzhajajo~im soncem in
predstavlja son~no sre~no de‘elo Slovenskih goric, zgornje
desno polje je bele barve z grozdom, kar pomeni ekolo{ko
zna~ilnost pokrajine, spodje polje je modre barve s petimi
valovitimi ~rtami in predstavlja mejno reko Muro.
10. ~len
Ob~ina ima lahko svojo zastavo. Oblika in vsebina zastave se dolo~i z odlokom.
11. ~len
Ob~ina ima svoj pe~at, ki je okrogle oblike, s premerom
32 mm. V sredini pe~ata je grb ob~ine, nad grbom beseda
Ob~ina, pod njim pa Gornja Radgona.
Organi ob~ine in ob~inski upravni organi lahko imajo
svoje pe~ate, ki morajo biti v skladu s tem statutom in veljavnimi predpisi.
12. ~len
Obmo~je ob~ine je razdeljeno na naslednje krajevne
skupnosti: Apa~e, ^re{njevci-Zbigovci, Gornja Radgona,
Spodnji Ivanjci, Negova, Stogovci in Spodnja [~avnica.

14. ~len
Kadar odlo~a ob~inski svet o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev posamezne krajevne skupnosti, si mora
o tem predhodno pridobiti pisno mnenje sveta krajevne skupnosti.
II. NALOGE OB^INE
15. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja
vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:
1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– sprejema na~rt razvoja ob~ine,
– sprejema prostorske plane,
– predpisuje lokalne davke,
– ureja upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in komunalnimi objekti,
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge
javne povr{ine,
– ureja javni red v ob~ini,
– ureja delovanje ob~inske uprave,
– ureja ob~inske javne slu‘be,
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~ine,
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo‘enja,
– sprejema na~rt varstva pred po‘arom,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
2. pospe{uje:
– dejavnosti pred{olskega varstva, osnovnega varstva
otrok in dru‘ine ter socialnega skrbstva,
– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no, kulturno in druge dejavnosti na svojem obmo~ju,
– razvoj {porta in rekreacije,
– razvoj po‘arne varnosti, civilne za{~ite in gasilstva,
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje,
– upravlja lokalne javne slu‘be,
– vodi javna in druga podjetja,
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno dobro,
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi,
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti,
rekreacijske in druge javne povr{ine,
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no
dejavnost,
– gradi in vzdr‘uje komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b,
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles, ‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine in ob~inske
uprave,
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– zagotavlja delovanje krajevnih skupnosti,
– zagotavlja izvajanje dejavnosti na podro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, {porta,
socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstvenega varstva
in drugih dejavnosti,
– zagotavlja subvencije in teko~e transferje v gospodarske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti),
– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost, civilno za{~ito in gasilstvo,
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne slu‘be,
– zagotavlja pogoje za delo politi~nih strank in nosilcev
samostojnih kandidatur,
5. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine na vseh podro~jih
gospodarstva,
– pospe{uje razvoj kmetijstva in skrbi za ohranjanje
naravne krajine,
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno pomo~,
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, gozdov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove~anje socialnega sklada stanovanj,
6. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– izvensodno poravnavo sporov,
7. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine,
8. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih, v katere vstopa ob~ina.
16. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni
svet in pokrajino,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in
javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe
ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih, gradbenih in uporabnih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekarni{ko dejavnost,
– mrli{ko ogledno slu‘bo,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre‘ij,
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– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti
varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih
objektov,
– graditev in vzdr‘evanje lokalnih cest, ulic in trgov,
– vzdr‘evanje gozdnih cest,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, gozdov in varstvo
pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in
turizma,
– dolo~anje parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja in dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za
pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– opravlja statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo.
17. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, naslednje davke in druge ob~inske dajatve;
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– davek na dobi~ek od kapitalskih vlo‘kov,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,
ribolovne povr{ine, lovi{~a, stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega
premo‘enja.
18. ~len
Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti v upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristojnosti.
III. ORGANI OB^INE IN DELOVNA TELESA
OB^INSKEGA SVETA
Skupne dolo~be
19. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni odbor.
^lani ob~inskega sveta, ‘upan, pod‘upan in tajnik ob~ine so ob~inski funkcionarji.
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.
20. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in njegovih
delovnih teles ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in
poslovnik ob~inskega sveta.
Ob~inski svet obve{~a javnost o svojem delu.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
21. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah
navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.
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2. Ob~inski svet
22. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine,
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavlja komisije in odbore kot svoja delovna telesa,
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~lane komisij in odborov ob~inskega sveta,
– imenuje in razre{uje ~lane volilne komisije za ob~inske volitve,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana in
tajnika ob~ine,
– nadzoruje delo ‘upana in pod‘upana ter ob~inske uprave glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta,
– dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave,
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘enja, kolikor s statutom ob~ine ali odlokom ob~inskega sveta
za odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan,
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine, sekretarja sveta, ter nadomestila ~lanov
ob~inskega sveta, njihovih delovnih teles in nadzornega odbora,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be,
– ustanavlja sklade in nadzoruje njihovo delo,
– podeljuje koncesije,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvet na~elnika upravne enote,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta
statut.
23. ~len
Ob~inski svet ima 22 ~lanov.
^lani ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles praviloma opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru‘ljiva s funkcijo
‘upana, pod‘upana in ~lana nadzornega odbora kot tudi ne z
delom v ob~inski upravi. Za delo v ob~inski upravi se {teje
tudi delo tajnika KS, kolikor opravlja dela iz pristojnosti
ob~ine.
Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru‘ljiva s
funkcijo na~elnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v dr‘avni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.
24. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e.
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Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na
volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.
25. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik
ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~inskega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.
26. ~len
^lani ob~inskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika
in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje
in vodi seje.
Podpredsednik ob~inskega sveta pomaga predsedniku
pri njegovem delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru
zadr‘anosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. Ob~inski
svet za opravljanje teh del lahko imenuje sekretarja ob~inskega sveta. ^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi.
27. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko predlaga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.
V primeru, da predsednik ob~inskega sveta ni izvoljen,
se postopek volitev ponovi.
Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik, se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.
28. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, nadzornega odbora, na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov in na predlog ‘upana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkat v
dveh mesecih.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odlo~i svet.
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti na dnevnem
redu to~ka vrapa{nja, predlogi in pobude svetnikov.
29. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izklju~i v obsegu in pogojih, ki niso v nasprotju z ustavo.
30. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a
ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih
~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dolo~a druga~no ve~ino.
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Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
dolo~a zakon ali ta statut in kadar tako zahteva ve~ina navzo~ih ~lanov.
31. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov in delovnih teles ob~inskega sveta.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
32. ~len
^lani ob~inskega sveta, ‘upan in pod‘upan niso kazensko odgovorni za mnenje ali glas, ki ga dajo na sejah sveta ali
njegovih organov in delovnih teles.
33. ~len
Za ~lane ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in tajnika se uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih v dr‘avnih
organih in dolo~be zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih,
dr‘avnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
34. ~len
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat:
– ~e izgubi volilno pravico,
– ~e postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije,
– ~e je s pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, dalj{o od {est mesecev,
– ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki
ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,
– ~e odstopi.
^lanu ob~inskega sveta preneha mandat z dnem, ko
ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prej{njega
odstavka.
Ne glede na dolo~bo 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah, v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do
pete alinee prvega odstavka tega ~lena, nadomesti ~lana ob~inskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat z iste
liste kandidatov. ^e takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista
najve~ji ostanek glasov v razmerju do koli~nika v volilni enoti.
3. @upan
35. ~len
Ob~ina ima ‘upana in pod‘upana.
Mandatna doba ‘upana traja 4 leta.
Glede prenehanja mandata ‘upana se primerno uporabljajo dolo~be 34. ~lena tega statuta.
@upan opravlja svoje delo praviloma profesionalno.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah, pod‘upana
pa na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov
vseh ~lanov.
V primeru, da je ~lan ob~inskega sveta imenovan za
pod‘upana, mu mandat ~lana ob~inskega sveta ne preneha,
vendar pa ne more opravljati funkcije ~lana ob~inskega sveta,
dokler opravlja funkcijo pod‘upana. Pod‘upan ne more opravljati funkcije ~lana ob~inskega sveta od dneva imenovanja.
36. ~len
@upan predstavlja in zastopa ob~ino.
@upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un
ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz
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pristojnosti ob~inskega sveta ter skrbi za izvajanje odlo~itev
ob~inskega sveta.
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta
in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih zadev na seji ob~inskega sveta.
@upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih aktov ob~ine. ^e predsednik ob~inskega sveta na predlog ‘upana ne skli~e seje v roku enega meseca od podanega
predloga, jo lahko skli~e ‘upan.
@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki je
z zakonom prenesena na ob~ino, ‘upan opozori pristojno ministrstvo za nezakonitost oziroma neprimernost take odlo~itve.
37. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga nadome{~a v odsotnosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz svoje pristojnosti.
Nadzorni odbor
38. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem
ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob~inskega prora~una,
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih sredstev.
Nadzorni odbor poro~a ob~inskemu svetu o svojih ugotovitvah po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
39. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta. Listo kandidatov oblikuje predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.
Predsednika nadzornega odbora izvolijo ~lani odbora
izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov odbora.
^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.
5. Delovna telesa ob~inskega sveta
40. ~len
Ob~inski svet ima naslednje odbore:
– odbor za prora~un, finance in premo‘enjske zadeve
– odbor za gospodarstvo, obrt in podjetni{tvo
– odbor za podro~ja dru‘benih dejavnosti
– odbor za kmetijstvo in turizem
– odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne slu‘be.
41. ~len
Odbor ima 7 ~lanov, od tega najve~ 3 ~lane, ki niso
~lani ob~inskega sveta.
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42. ~len
Odbor v okviru svojega delovnega podro~ja zlasti predlaga svetu sprejem odlo~itev in sprejema akte za delo odbora.
Odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri
ob~inski svet.
Podrobnej{e naloge in pristojnosti odbora se dolo~ijo z
aktom o imenovanju odbora in s poslovnikom.
43. ~len
^lane odbora izvoli ob~inski svet izmed svojih ~lanov
in ob~anov. Predsednika odbora izvolijo ~lani odbora izmed
sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov odbora.
Predsednik odbora se praviloma izvoli izmed ~lanov
ob~inskega sveta.
O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje tajno na podlagi
liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih
predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst ob~anov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v ob~ini in ob~ani. Predlog kandidatne liste oblikuje komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
^e je predlaganih ve~ kandidatov, kot je ~lanov odbora,
imajo prednost uvrstitve na listo kandidati iz razli~nih politi~nih strank, ki so zastopane v ob~inskem svetu, in sicer v
sorazmerju z zastopanostjo strank v svetu. Ne glede na to
mora biti na listo uvr{~en vsaj en kandidat izmed ob~anov.
44. ~len
^lani odbora so izvoljeni, ~e je za kandidatno listo
glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.
^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi, vendar
samo glede manjkajo~ih ~lanov odbora.
45. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~inski svet izre~e nezaupnico odboru.
Nezaupnico lahko izre~e le tako, da obenem z ve~ino
glasov vseh ~lanov sveta izvoli nov odbor.
46. ~len
Ob~inski svet ima naslednje komisije kot stalna delovna
telesa:
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za izvensodno poravnavo,
– komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– komisija za priznanja, pohvale in nagrade.
Za oblikovanje kandidatne liste in imenovanje ~lanov komisij, se smiselno uporabljajo dolo~ila 43. ~lena tega statuta.
47. ~len
Po potrebi lahko ob~inski svet ustanovi komisije kot
za~asna delovna telesa.
Naloge in pristojnosti delovnih teles se dolo~ijo z aktom
o imenovanju komisije in s poslovnikom.
IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI
48. ~len
Krajevna skupnost ima lahko svoje premo‘enje in z
njim prosto razpolaga ob pogojih in na na~in, ki jih dolo~ata
zakon in njen statut.
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Premo‘enje krajevne skupnosti sestavljajo nepremi~nine, premi~ne stvari, delovna sredstva in pravice.
49. ~len
Krajevna skupnost lahko v okviru zakonov in tega statuta, samostojno planira, ureja in opravlja zadeve javnega
pomena, ki so namenjene potrebam njenih krajanov, vendar
samo v obsegu svojih sredstev, denarnih prispevkov ob~anov
in drugih materialnih prispevkov, ki si jih pridobi za uresni~itev posamezne naloge.
50. ~len
Naloge krajevne skupnosti so zlasti:
– sprejema program razvoja, ki mora biti usklajen s
programom razvoja ob~ine,
– upravlja in razpolaga s svojim premo‘enjem in sredstvi,
– upravlja in vzdr‘uje lastne komunalne objekte
– opravlja druge naloge, ki v skladu s tem statutom
prenese na njo ob~inski svet,
– opravlja druge naloge krajevnega zna~aja.
Krajevne skupnosti se financirajo iz:
– lastnih virov (iz premo‘enja KS),
– odstopljenega dela prora~una ob~ine za financiranje
prenesenih pristojnosti,
– krajevne rente,
– komunalne takse in prispevkov,
– krajevnega samoprispevka,
– drugih virov.
51. ~len
Dvoje ali ve~ krajevnih skupnosti se lahko zdru‘i v eno
krajevno skupnost, ~e se na referendumu izre~e za zdru‘itev
ve~ina polnoletnih prebivalcev vsake krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost se lahko razdeli na dvoje ali ve~
krajevnih skupnosti, ~e se je na referendumu ve~ina polnoletnih prebivalcev v posameznem delu krajevne skupnosti odlo~ila za predlagano delitev.
Naselje ali ve~ naselij ene krajevne skupnosti, se lahko
izlo~i in priklju~i drugi krajevni skupnosti, ~e se na referendumu zato odlo~i ve~ina prebivalcev dela, ki se ‘eli izlo~iti
in ve~ina prebivalcev krajevne skupnosti, k kateri se ta del
krajevne skupnosti ‘eli priklju~iti. Tako odlo~itev ugotovi in
razglasi ob~inski svet s svojim aktom.
52. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se voli za {tiri leta.
Prve volitve v nove svete krajevnih skupnosti se opravijo najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega statuta.
Stro{ke za izvedbo volitev krije ob~ina.
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi sveti nadaljujejo z delom do konstituiranja novoizvoljenih svetov, vendar v
okviru pristojnosti, ki so skladne s tem statutom.
Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti, kot ga dolo~ata zakon in statut krajevne skupnosti.
53. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru
nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovnikom.
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54. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri
njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV
55. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zadevah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.
56. ~len
Zbori ob~anov se lahko skli~ejo na obmo~ju celotne
ob~ine ali pa na obmo~ju ene ali ve~ krajevnih skupnosti.
57. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– razpravlja o statutu in spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana, pod‘upana in drugih ob~inskih organov,
– razpravlja o poro~ilih ob~inskih organov o njihovem
delu,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.

Stran 4775

62. ~len
Ob~inski svet lahko razpi{e svetovalni referendum o
posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja ob~anov.
Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo dolo~be 60. in 61. ~lena tega statuta.
63. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih organov.
^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v dveh mesecih.
^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih organov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena, se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
VI. OB^INSKA UPRAVA
Organizacija ob~inske uprave

58. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinei.

64. ~len
Organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave se
dolo~ita z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i
‘upan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik ob~ine.

59. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo
ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti lahko skli~e predsednik sveta KS na lastno pobudo ali na pobudo sveta KS.

65. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan skrbi za izvajanje predpisov in odlo~itev ob~inskega sveta.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob~ine, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti tajnika ob~ine za podpisovanje
dolo~enih aktov poslovanja.

60. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi
odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.
Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.
61. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki
niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podagi pa se smiselno
uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

66. ~len
Za delo ob~inske uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.
67. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji
upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
68. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdaja ob~inski svet.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.
69. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
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ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.
Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

70. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in
prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postopkih, dolo~enih z zakonom.

77. ~len
Ob~ina Gornja Radgona organizira javne slu‘be na naslednjih podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
– gasilstvo in varstvo pred po‘arom.

71. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.
@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom pristojnega ministrstva.
72. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko
odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje
teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko
na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
73. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti
ob~inske uprave odlo~a ‘upan, ~e ni z zakonom druga~e
dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upana je dopusten upravni spor.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma organ v njegovi sestavi.
74. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo
vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.
Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
75. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zakonitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni delavci ob~inske uprave.
V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz dr‘avne pristojnosti.
76. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e

VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

78. ~len
Ob~ina Gornja Radgona skrbi zlasti za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih in gozdnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– oskrbo s plinom.
79. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja
ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.
80. ~len
Ob~inski svet z odlokom dolo~i vrste javnih slu‘b ter
na~ine in oblike njihovega izvajanja.
Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VIII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
81. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne
stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gospodar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin
in nepremi~nin. Odlo~itve o odtujitvi nepremi~nine se sprejemajo z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
Ob~inski svet lahko pooblasti ‘upana za odtujitev in
pridobitev premi~nin, v skladu s pogoji in merili, ki jih dolo~i
svet.
82. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom ter
dohodkov od njenega premo‘enja.
83. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
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Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.
V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
Ob~inski svet sprejema prora~un z dvetretjinsko ve~ino
prisotnih ~lanov sveta.
84. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,
ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
85. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e
ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.
86. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov prora~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5% sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posojila odlo~a ‘upan.
87. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skupno dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj do 0,5%
prihodka.
Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na predlog ‘upana.
Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo rezerve ob~ine 1% letnih dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
88. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,
kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci,
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka
se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet.
Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno, da ‘upan odlo~a o
uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke prvega odstavka do
zneska, dolo~enega v prora~unu za teko~e leto.
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89. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni
in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom prora~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un prora~una.
Zaklju~ni ra~un prora~una se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta za preteklo leto.
90. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev
ali z najetjem posojil. Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi
zakona.
91. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih javnih slu‘b.
O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v
osmih dneh po sprejetju odlo~itve.
92. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.
93. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od dohodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.
94. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– ekolo{ki davek,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{ini, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski
svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.
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95. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo
za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
96. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik
in nadzorni odbor.

IX. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE
1. Splo{ni akti ob~ine
97. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo
ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in
navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.
98. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
99. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles.
100. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
101. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
102. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.
103. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
2. Postopek za sprejem odloka
104. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~inskega sveta.
105. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev. Uvod obsega razloge za
sprejem odloka, oceno stanja, cilje in na~ela odloka ter oceno
finan~nih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.
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106. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta tudi, kadar on ni predlagatelj.
107. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 15 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
108. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predloga odloka in o naslovu odloka.
Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.
109. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
110. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.
@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma. Na sami seji lahko predlaga amandma
najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
111. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti
je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih ve~ina ~lanov, glasuje najmanj ve~ino navzo~ih
~lanov.
112. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati 15 dan po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.
Posami~ni akti ob~ine
113. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti – sklepom ali odlo~bo – odlo~a
ob~ina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

[t. 60 – 20. X. 1995

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

114. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku, odlo~a na drugi stopnji ‘upan oziroma od njega poobla{~ena uradna oseba.
O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.
O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.
X. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI
115. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se posega v ustavni polo‘aj in v pravico ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.
116. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim
sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali
druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

Stran 4779

pokrajino. S potrditvijo statuta pokrajine ob~inski svet dokon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti na pokrajino.
121. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,
za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:
– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,
– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.
122. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed
svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.
123. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih
~lanov sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh
ali ve~ ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev {ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova
volja.
XII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

117. ~len
@upan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

124. ~len
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko podajo:
– ob~inski svet
– ‘upan
– 5% volivcev v ob~ini.

118. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

125. ~len
Predlagatelj mora utemeljiti predlog za spremembo in
dopolnitev statuta.

119. ~len
Odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta oblikovati
mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se ti~ejo koristi
ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje ob~inski svet
svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

126. ~len
Spremembe in dopolnitve statuta se posredujejo predsedniku ob~inskega sveta.
Spremembe in dopolnitve statuta pripravi statutarno
pravna komisija, katera jih posreduje predsedniku sveta.

XI. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

XIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

120. ~len
Ob~ina Gornja Radgona se lahko pove‘e z drugimi
sosednjimi ob~inami v {ir{o lokalno skupnost (pokrajino)
zaradi uresni~evanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.
O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini lahko izvede
referendum.
Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino je na referendumu sprejeta, ~e se za to odlo~i ve~ina volivcev, ko so
glasovali.
S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na

127. ~len
Predpisi prej{nje ob~ine v delih, s katerimi so urejene
lokalne zadeve iz 21. ~lena zakona o lokalni samoupravi,
veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot ob~inski predpisi in jih izvr{uje ter s svojimi predpisi nadome{~a ob~inski svet.
128. ~len
Pred sprejemom statuta ter njegovih sprememb in dopolnitev, se opravi javna razprava.
129. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statutarni sklep (Uradni list RS, {t. 3/95).
[t. 280-03/95
Gornja Radgona, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

JESENICE
2805.
Na podlagi 32. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah, 4. in 11. ~lena odloka o gospodarskih javnih slu‘bah
v Ob~ini Jesenice, 1. ~lena pravilnika o rokih in na~inu
~i{~enja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezra~evalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije
kuri{~, 3. in 25. ~lena zakona o prekr{kih ter ter 26. ~lena
statuta Ob~ine Jesenice, je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na
10. redni seji dne 28. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o dolo~itvi predmeta in pogojev opravljanja
gospodarske javne slu‘be s podelitvijo koncesije na
podro~ju dimnikarske dejavnosti
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Izpolnjevanje pogojev izka‘e kandidat za koncesionarja
z ustreznimi priporo~ili o dosedanjih izku{njah na tem podro~ju.
5. ~len
Koncesionarju bo ob~ina podelila naslednja javna pooblastila:
– izklju~no pravico opravljanja dimnikarske dejavnosti na
obmo~ju Ob~ine Jesenice za ~as trajanja koncesijske pogodbe.
6. ~len
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na obmo~ju Ob~ine Jesenice izvaja svojo dejavnost pod
naslednjimi pogoji:
– da spo{tuje strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in iz usmeritev lokalne skupnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma dolo~a ob~ina v skladu s postopkom, ki ga dolo~a
zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
– da omogo~a strokovni in finan~ni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to dolo~eni s tem
aktom,
– da dosledno upo{teva tehni~ne, stro{kovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.
7. ~len
Izbiro koncesionarja opravi ‘upan na podlagi javnega
razpisa, v skladu z dolo~bami tega odloka in na podlagi
predloga Direkcije javnih slu‘b ob~ine Jesenice.
O izbiri koncesionarja odlo~i ‘upan z upravno odlo~bo.

1. ~len
S tem odlokom se opredeli dejavnost, ki je predmet
gospodarske javne slu‘be; obmo~je izvajanja gospodarske
javne slu‘be; uporabnike ter razmerja do uporabnikov; pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; javna pooblastila
koncesionarja; za~etek in ~as trajanja koncesije; nadzor nad
izvajanjem gospodarske javne slu‘be; prenehanje koncesijskega razmerja; organ, ki opravi izbor koncesionarja; organ,
poobla{~en za sklenitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, potrebne za dolo~itev in izvajanje gospodarske javne
slu‘be.

8. ~len
Koncesija pri~ne veljati z dnem veljavnosti koncesijske
pogodbe in traja 5 let.

2. ~len
Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se na obmo~ju Ob~ine Jesenice izvaja kot gospodarska javna slu‘ba.

10. ~len
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– ~e koncesionar ne pri~ne z opravljanjem koncesije v
dolo~enem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neu~inkovitih uslug na strani koncesionarja,
– ~e je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru ste~aja koncesionarja in ~e izgubi pogoje iz
4. ~lena.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,
povrniti pa mora koncesionarju eventualna vlo‘ena sredstva.

3. ~len
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega
razpisa, ki ga objavi Direkcija javnih slu‘b ob~ine Jesenice v
30 dneh po sprejetju tega odloka.
4. ~len
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja dimnikarsko dejavnost,
– da zagotavja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predlo‘i program delovanja dejavnosti,
– da navede potrebne reference za pravo~asno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da razpolaga z zadostnim {tevilom strokovnega kadra
za realizacijo koncesionarske dejavnosti za pokrivanje celotnega obmo~ja ob~ine.

9. ~len
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne slu‘be v re‘ijo.

11. ~len
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno slu‘bo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja.
Pogoji odkupa se dolo~ijo s koncesijsko pogodbo.
12. ~len
Vi{ino cene za opravljanje dimnikarske dejavnosti potrjuje Ob~inski svet ob~ine Jesenice na predlog Direkcije javnih slu‘b ob~ine Jesenice.
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13. ~len
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni in{pekcijski organ in Svet uporabnikov v skladu s 23.
~lenom odloka o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Jesenice.
14. ~len
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj ra~un na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske
pogodbe.
15. ~len
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
16. ~len
Koncesionar je dol‘an v okviru objektivnih mo‘nosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoli{~inah, nastalih zaradi vi{je sile.
V primeru iz prej{njega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povra~ilo stro{kov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne slu‘be
v nepredvidljivih okoli{~inah.
17. ~len
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za {kodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne slu‘be uporabnikom ali drugim pravnim ali fizi~nim osebam.
18. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 353-34/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice
Valentin Marke‘, in‘. l. r.
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[t. 347-15/92
Jesenice, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice
Valentin Marke‘, in‘. l. r.

KOBARID
2807.
Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94) in 43. ~lena statuta Ob~ine
Kobarid (Uradni list RS, {t. 43/95)
RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju
Ob~ine Kobarid
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Borjana–Podbela, Breginj, Dre‘nica, Idrsko, Kobarid, Kred–Staro
selo, Ladra–Smast–Libu{nje, Livek, Trnovo ob So~i in
Vrsno–Krn, bodo v nedeljo 17. decembra 1995.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 17. oktober 1995.
3. Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija.
[t. 008-4/95
Kobarid, dne 10. oktobra 1995.
@upan
Ob~ine Kobarid
Pavel Gregor~i~ l. r.

KOMEN
2808.

2806.
Na podlagi 9. ~lena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, {t. 5/82, 40/84 in 29/86) in 26. ~lena statuta
Ob~ine Jesenice (Uradni list RS, {t. 38/95), je Ob~inski svet
ob~ine Jesenice na 10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel
SKLEP
o ureditvi enosmernega prometa skozi center II na
Jesenicah
I
Skozi center II na Jesenicah, na delu Ceste mar{ala Tita,
se uvede re‘im enosmernega prometa.
II
Enosmerni promet se uvede za smer od zahodnega dela
objekta Titova 37 na Jesenicah v smeri proti objektu Titova
65, do kri‘i{~a z Rogljevo ulico.
III
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 16. ~lena statuta Ob~ine Komen je
Ob~inski svet ob~ine Komen na seji dne 21. septembra 1995
sprejel
ODLOK
o prora~unu Ob~ine Komen za leto 1995
1. ~len
Prora~un Ob~ine Komen za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Ob~ini Komen.
2. ~len
Ob~inski prora~un za leto 1995 obsega 208,844.000
SIT, in sicer:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
208,844.000 SIT
– odhodki
180,244.000 SIT
b) Ra~un financiranja:
– prihodki (najetje posojil)
– odhodki (odpla~evanje posojil)
28,600.000 SIT
Od skupnega obsega prora~una v
znesku 208.844.000 SIT se razporedi za:
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– teko~e obveznosti
180,244.000 SIT
– odpla~ilo kreditov
28,600.000 SIT
Podrobnej{i pregled prihodkov in odhodkov prora~una
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu financiranja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.
3. ~len
Od vseh prora~unskih prihodkov se v rezervni sklad Ob~ine Komen odvaja 0,5%. Izlo~anje v rezervni sklad se praviloma
izvaja mese~no oziroma najkasneje do 31. 12. teko~ega leta.
4. ~len
Prihodki od prodaje in najema ob~inskega premo‘enja
ter prihodki, ki jih upravni organi dose‘ejo s svojo dejavnostjo so prihodek ob~inskega prora~una.
5. ~len
Sredstva prora~una se delijo med letom enakomerno
med vse nosilce oziroma uporabnike, v okviru dose‘enih
prihodkov.
6. ~len
Prora~unski porabniki so dol‘ni uporabljati sredstva le
za namene opredeljene v prora~unu in ne smejo prevzemati
na ra~un ob~inskega prora~una obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s prora~unom.
7. ~len
O uporabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale
zaradi posledic izrednih okoli{~in, kot so zlasti: poplava, su{a,
po‘ar, potres in druge naravne nesre~e, epidemije, ‘ivalske
ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci, odlo~a ob~inski svet.
8. ~len
Odredbodajalec prora~una je ‘upan.
9. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o:
– uporabi teko~e prora~unske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O uporabi
sredstev obvesti ob~inski svet;
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premo{~anje
likvidnostnih te‘av;
– za~asni vezavi teko~ih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. ~len
Ob~ina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
11. ~len
Uporabniki prora~unskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, kot to velja za uporabnike
republi{kega prora~una.
12. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in za~ne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 123/OS-95
Komen, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Komen
Ivan @vokelj l. r.

[t. 60 – 20. X. 1995
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Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, 45/94 - odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 - odlo~ba
US RS) in 16. ~lena statuta Ob~ine Komen (Uradne objave,
{t. 10/95) je Ob~inski svet ob~ine Komen na redni seji dne
21. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o delovnem podro~ju in pristojnostih delovnih teles
Ob~inskega sveta ob~ine Komen
1. ~len
S tem odlokom se dolo~a delovno podro~je in pristojnosti delovnih teles (v nadaljevanju: odborov in komisij) Ob~inskega sveta ob~ine Komen, in sicer:
– Odbor za prora~un, finance, premo‘enje in splo{ne
zadeve,
– Odbor za prostorsko na~rtovanje, komunalo in infrastrukturo,
– Odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo,
– Odbor za kmetijstvo in turizem
– Odbor za kulturo, {olstvo in {port,
– Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in stanovanjska
vpra{anja,
– Odbor za medob~insko sodelovanje in povezovanje
ter mednarodne odnose,
– Statutarna komisija,
– Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
2. ~len
Posamezna delovna telesa opravljajo naslednje naloge:
1. Odbor za prora~un, finance, premo‘enje in splo{ne
zadeve
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju prora~una,
– obravnava in spremlja gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
– daje predloge in mnenja za ureditev vpra{anj s tega
podro~ja,
– obravnava dav~no politiko ob~ine.
2. Odbor za prostorsko na~rtovanje, komunalo in infrastrukturo
– obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja ob~ine,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja ob~ine in
spremlja njeno izvr{evanje,
– obravnava problematiko urejanja komunalne infrastrukture,
– obravnava stanje varovanja in urejanja okolja in prostora,
– predlaga re{itve za urejanje prostorskih in okoljevarstvenih problemov.
3. Odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo
– obravnava in prou~uje planske dokumente na podro~ju gospodarstva,
– spremlja in analizira teko~a gibanja na podro~ju gospodarstva in daje predloge za urejanje vpra{anj s tega podro~ja,
– obravnava problematiko s podro~ja obrti in drobnega
gospodarstva.
4. Odbor za kmetijstvo in turizem
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– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na problematiko
in razvoj kmetijske politike v ob~ini in politike vezane na
kmetijska in gozdna vpra{anja,
– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na razvoj turizma
v ob~ini,
– oblikuje strategijo razvoja kmetijstva in turizma v
ob~ini,
– sodeluje pri akcijah turisti~ne promocije ob~ine,
– usklajuje vpra{anja na podro~ju kmetijstva, lovstva,
gozdarstva in turizma.
5. Odbor za kulturo, {olstvo in {port
– obravnava problematiko razvoja kulture, {olstva in
{porta v ob~ini,
– daje mnenja glede financiranja teh dejavnosti v ob~ini,
– obravnava vpra{anja v zvezi z vzgojo in izobra‘evanjem,
– skrbi za razvoj kulturne dejavnosti, {porta in rekreacije ter sodeluje z dru{tvi in klubi,
– obravnava razvoj varstva otrok,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih
zavodov, ki opravljajo dru‘bene zadeve na podro~ju varstva
in vzgoje otrok ter izobra‘evanja.
6. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in stanovanjska
vpra{anja
– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na zdravstvo in
socialno varstvo v ob~ini,
– obravnava stanovanjsko problematiko v ob~ini,
– oblikuje ukrepe in re{itve s tega podro~ja ter jih predlaga ob~inskemu svetu v sprejem.
7. Odbor za medob~insko sodelovanje in povezovanje
ter mednarodne odnose
– obravnava povezovanje ob~ine v {ir{e lokalne skupnosti,
– obravnava lokalno samoupravo v ob~ini,
– sodeluje v postopkih za teritorialne spremembe ob~ine,
– skrbi za sodelovanje ob~ine s sosednjimi ob~inami,
– obravnava vpra{anja, ki so skupnega pomena za ob~ine, ki medsebojno sodelujejo,
– spremlja, prou~uje ter obravnava vpra{anja s podro~ja
politi~nih, gospodarskih, kulturnih, {portnih in drugih odnosov ob~ine s tujino ter maloobmejno sodelovanje.
8. Statutarna komisija
– pripravlja predlog statuta, poslovnika ob~inskega sveta in drugih splo{nih aktov ob~ine,
– skrbi za usklajenost statuta z zakonodajo, pripravlja
spremembe in dopolnitve statuta,
– spremlja usklajenost odlokov in drugih aktov, ki jih
sprejema ob~inski svet in mu daje o tem svoja mnenja in
predloge,
– obravnava pro{nje in prito‘be ob~anov ter predlaga
njihovo re{itev.
9. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
– predlaga ob~inskemu svetu potrditev mandatov ob~inskih svetnikov in ‘upana,
– pripravlja predlog za sestavo ob~inskih odborov in
komisij,
– predlaga mnenja k imenovanju predstojnikov republi{kih organov, pristojnih za ob~ino,
– pripravlja predloge za volitve in imenovanja ter razre{itve iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– predlaga nadomestila pla~ in drugih stro{kov voljenim in imenovanim funkcionarjem ob~inskega sveta, nadzornega odbora, ~lanom ob~inskih delovnih teles in sekretarju
ob~inskega sveta.
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3. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 124/OS-95
Komen, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Komen
Ivan @vokelj l.r.

2810.
Na podlagi 50. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 16. ~lena statuta Ob~ine Komen
(Uradne objave, {t. 10/95), je Ob~inski svet ob~ine Komen
na redni seji dne 21. 9. 1995 sprejel
SKLEP
1
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v ob~ini Komen, za leto 1995 zna{a 0,42 SIT/m²
in se uporablja od 1. januarja 1995 dalje.
2
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 125/OS-95
Komen, dne 21. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine Komen
Ivan @vokelj l. r.

KR[KO
2811.
Na podlagi 39. in 43. ~lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93) in na podlagi
29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t.
72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 – odlo~ba US RS in
Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 19. in 113. ~lena
za~asnega poslovnika ob~inskega sveta je Ob~inski svet ob~ine Kr{ko na seji dne 5. 10. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Gri~ II
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Sprejme se sprememba in dopolnitev ZN Spodnji Gri~ II,
ki ga je izdelal Savaprojekt Kr{ko pod {tevilko ZN – 129/94.
2. ~len
Dolo~be tega odloka so dopolnjene z opisi in grafi~nimi
prikazi v zazidalnem na~rtu, ki se nana{ajo na mejo obmo~ja,
ter na lego, velikost, oblikovanje objekta in ureditve.
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II. OBMO^JE ZAZIDALNEGA NA^RTA

Ogrevanje

3. ~len
Sprememba in dopolnitev zazidalnega na~rta se nana{a
na funkcionalno zemlji{~e in stavbi{~e objekta Leskov{ka
cesta 9, k. o. Leskovec, parcelna {tevilka: stp. 326, 972/42.

9. ~len
Ogrevanje dozidave se uredi na kurilno olje. Cisterna za
gorivo se namesti v kleti stanovanjske hi{e.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V
PROSTOR

III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN
OBLIKOVANJE POSEGOV
4. ~len
Obmo~je urejanja zajema dozidavo poslovnih prostorov
k stanovanjski hi{i ter ureditev zunanjih povr{in.
5. ~len
Dozidava je locirana na severovzhodno stran stanovanjske hi{e.
V kletnem delu dozidave se uredi delavnica, v kateri so
mo‘ne nehrupne in okolju ne{kodljive dejavnosti.
V pritli~ju se uredi poslovni prostor – pisarna.
V podstre{ju objekta so predvideni stanovanjski prostori.
Parkiri{~a se uredi ob Leskov{ki cesti in na dvori{~u.
Horizontalni gabarit dozidave je 15 × 6 m (kletni del)
oziroma 9 × 6 m (pritli~je).
Vertikalni gabarit je klet 3 m, pritli~je 2,40 m in podstre{je s kolen~nim zidom 1,2 oziroma 2,2 m.
Streha je dvokapnica naklona 40 stopinj s potekom slemena v smeri severovzhod–jugozahod; kritina je betonski
stre{nik.
Fasada je izvedena z ometom bele barve in lesenimi
temnimi oblogami.

IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMRE@JA
Promet
6. ~len
Priklju~ek na lokalno cesto se uredi v niveleti obstoje~e
ceste.
Parkiri{~a ob cesti urediti in lo~iti od ceste tako, da ni
mo‘no parkiranje na plo~niku in oviranje motornega in pe{
prometa. Urediti dva parkirna prostora na dvori{~u in tri ob
Leskov{ki cesti.

Hrup
10. ~len
V objektu je mo‘na samo taka dejavnost, ki je z izvedbo
pasivnih protihrupnih ukrepov v mejah dovoljenih emisij
hrupa.
Dovoljene so mejne dnevne ravni hrupa za to obmo~je
60 dBA in no~ne 50 dBA, ter kriti~ne dnevne ravni hrupa 69
dBA in no~ne 59 dBA.
Oskrba in obratovanje delavnice je dovoljeno le v dnevnem ~asu med 6. uro zjutraj in 22. uro zve~er.
Proizvodnja je dovoljena samo v objektu.
Po‘ar
11. ~len
Po‘arna voda je zagotovljena iz mestne vodovodne mre‘e preko obstoje~ih hidrantov. V poslovnih prostorih je potrebno namestiti gasilne aparate za ga{enje za~etnih po‘arov.

VI. KON^NE DOLO^BE
12. ~len
Sprememba in dopolnitev zazidalnega na~rta je stalno
na vpogled ob~anom pri pristojnem ob~inskem upravnem
organu za urejanje prostora v Ob~ini Kr{ko.
13. ~len
Nadzor nad izvajanjem spremembe in dopolnitve ZN
opravljajo pristojne in{pekcijske slu‘be.
14. ~len
Sprememba in dopolnitev ZN za~ne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu RS.
[t. 352-13/95-1/18
Kr{ko, dne 6. oktobra 1995.
Podpredsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kr{ko
Robert Kerin l. r.

Komunalno energetska ureditev obmo~ja
7. ~len
Vse energetske in komunalne vode je potrebno pri izvedbi zunanje ureditve predhodno za{~ititi.
Odpadki

KUZMA
8. ~len
Deponiranje odpadkov na gradbeni parceli in se‘iganje
odpadnih plasti~nih mas in drugih odpadkov iz proizvodnje
ni dovoljeno.
Odpadke pri proizvodnji zbirati v posodah in z gotovimi
izdelki vra~ati naro~niku.
Komunalne odpadke zbirati v posodi za komunalne odpadke in odva‘ati na sanitarno deponijo.

2812.
Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS {t. U-I-13/94-95,
{t. 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list
RS, {t. 57/94 in 14/95) ter 68. ~lena statuta Ob~ine Kuzma je
Ob~inski svet ob~ine Kuzma na 11. seji dne 4. 8. 1995 sprejel
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ODLOK
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave
Ob~ine Kuzma
1. ~len
S tem odlokom se ureja organizacija in delovno podro~je ob~inske uprave Ob~ine Kuzma.
2. ~len
Naloge in pristojnosti ob~inske uprave Ob~ine Kuzma
opravlja Ob~inski urad Kuzma (v nadaljnjem besedilu: urad).
Urad deluje na sede‘u Ob~ine Kuzma, v Kuzmi {t. 24.
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9. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za~asni
na~rt – predlog organizacije in delovanja ob~inske uprave.
10. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 176/95-1
Kuzma, dne 4. avgusta 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

3. ~len
Urad vodi ‘upan. Za vodenje urada ali za opravljanje
posameznih nalog vodenja urada lahko ‘upan pooblasti tajnika.

2813.

4. ~len
Delovanje, polo‘aj, pravice ter obveznosti urada in delavcev urada dolo~a zakon in statut ob~ine.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Uradni list RS, {t. 62/94) je Ob~inski svet ob~ine Kuzma na 11.
seji dne 4. 8. 1995 sprejel

5. ~len
Ob~inski urad v okviru pristojnosti in obveznosti ob~inske uprave:
– izvaja zakone, odloke ter druge splo{ne in posami~ne
akte,
– opravlja vse upravne zadeve in izdaja posami~ne akte
iz pristojnosti ob~ine,
– izvr{uje zakone in druge predpise dr‘ave, kadar v
skladu z zakonom odlo~a o upravnih stvareh iz dr‘avne pristojnosti ali na podlagi javnih pooblastil,
– pripravlja splo{ne akte, prora~un, zaklju~ni ra~un prora~una ter druge akte, poro~ila in gradiva za ‘upana in ob~inski svet,
– opravlja strokovna, administrativna in tehni~na opravila za ob~inske organe,
– upravlja z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavlja izvajanje javnih slu‘b in nadzor nad njihovim delovanjem,
– opravlja vsa ra~unovodska, knjigovodska in blagajni{ka ter druga administrativno tehni~na dela v zvezi z izvajanjem ob~inskega prora~una, delovanjem ob~inskih organov
in urada ter upravljanjem ob~inskega premo‘enja,
– opravlja druge naloge in dela, ki jih dolo~i ‘upan.
6. ~len
Izvajanje nekaterih strokovnih nalog lahko ‘upan naro~i
pri strokovnih organizacijah ali posameznikih strokovnjakih.
^e je za ob~ino racionalnej{e in bolj smotrno, se lahko
‘upan s soglasjem ob~inskega sveta dogovori z drugo ob~insko upravo ali organizacijo, da za ob~ino opravlja nekatere
upravne ali strokovne naloge predvsem na finan~nem podro~ju in dru‘benih dejavnosti.
O oddaji del iz prvega in drugega odstavka tega ~lena se
sklene pogodba.
7. ~len
Upravne in druge naloge urada opravljajo tajnik, upravni in strokovno tehni~ni delavci. Polo‘aj delavcev urada ureja zakon.
8. ~len
Sistematizacijo delovnih mest v uradu dolo~i ‘upan v
tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.

SKLEP
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini Kuzma
I
Strankam, katerim listam so pripadali mandati za ~lane
ob~inskega sveta, pripadajo sredstva iz prora~una Ob~ine
Kuzma v vi{ini 30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah za
ob~inski svet.
II
Sredstva se strankam nakazujejo mese~no na njihove
‘iro ra~une.
III
Znesek iz I. to~ke tega sklepa se mese~no usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen, po zadnjih znanih podatkih Zavoda RS za statistiko.
IV
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Kuzma, dne 4. avgusta 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

2814.
Na podlagi 99. ~lena zakona o lokalni samoupravi in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 14/95) izdajam
PRAVILNIK
o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi Ob~ine
Kuzma
I. SPLOŠNE DOLO^BE
1. ~len
Pravilnik (akt) o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski
upravi ob~ine Kuzma (v nadaljevanju: ob~ine) dolo~a:
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– naziv delovnih mest v ob~inski upravi, z njihovimi
opisi za vsakega delavca ter pogoje, ki so potrebni pri posameznih delih in nalogah,
– skupno {tevilo zaposlenih delavcev,
– opredelitev znanj, ki so potrebna za opravljanje dolo~enih del in nalog za posamezno delovno mesto, katera morajo delavci sistemati~no pridobivati, raz{irjati in poglabljati.
2. ~len
Sistemizacija delovnih mest v ob~inski upravi ob~ine
mora zagotavljati zlasti:
– u~inkovito izpolnjevanje nalog ob~ine oziroma lokalne skupnosti, ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov,
splo{nih aktov ter nalog, ki jih dolo~ijo pristojni organi Republike Slovenije.
3. ~len
Naloge v ob~inski upravi ob~ine so zaklju~ni deli celotnih nalog, ki jih opravlja delavec ali skupina delavcev zaposlenih po tej sistemizaciji v ob~inski upravi.
II. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
4. ~len
1. Razvrstitev delovnih mest v ob~inski upravi
Delovna mesta se glede na njihovo vrsto, obseg, zahtevnost ter na~in opravil in stopnjo zahtevnosti razvrstijo v
sistemizaciji.
5. ~len
Po kriterijih iz prej{njega ~lena tega pravilnika se delovna mesta v ob~inski upravi ob~ine razvrstijo:
A. Tajnik ob~ine – funkcionar – zaposlen za mandatno
dobo
B. Strokovno tehni~ni delavec – zaposlen v ob~inski
upravi
2. Temeljne dejavnosti zaposlenih v ob~inski upravi,
katere opravljajo:
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– administrativno-tehni~na dela in opravila,
– priprava materialov za ob~inski svet ter pisanje zapisnika – sekretarska dela za ob~inski svet,
– pomo‘na tehni~na dela, strojepisna dela, delo z ra~unalnikom ter razmno‘evalna dela,
– manipulativna dela, urejanje po{te in vodenje evidenc,
– opravlja druga potrebna dela za nemoteno delovanje
ob~inske uprave.
6. ~len
V ob~inski upravi, po tej sistemizaciji, sta zaposlena 2
delavca, t.j. tajnik ob~ine in strokovno tehni~ni delavec.
7. ~len
3. Pogoji ter poskusno delo za delovna mesta v ob~inski
upravi.
Vsakemu posameznemu delovnemu mestu se dolo~ijo
pogoji za njeno opravljanje glede strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljenih delovnih zmo‘nosti, uspe{nosti,
delovnih izku{enj in drugih posebnih zahtev.
8. ~len
Za strokovno izobrazbo v smislu tega pravilnika se {teje
tista izobrazba, ki jo je delavec pridobil z uspe{no opravljenim verificiranim programom izobra‘evanja in se dolo~i po
tej sistemizaciji za posamezna delovna mesta.
III. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
Delovno mesto tajnik ob~ine
– vi{ja strokovna izobrazba pravne, upravne ali ekonomske smeri (VI.) stopnja,
– kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz ZUP, se
zahtevani izpit opravi v najkraj{em mo‘nem ~asu
– poznavanje dela z ra~unalnikom,
– najmanj dve leti delovnih izku{enj na podobnih delovnih mestih.
Tajnik ob~ine je zaposlen poklicno, vendar imenovan za
mandatno dobo, kot funkcionar ob~ine.

Tajnik ob~ine
– normativna, pravna, upravna in organizacijska dela,
– vodenje ob~inske uprave po pooblastilu ‘upana,
– dela in naloge v zvezi z neposredno uporabo in izvr{evanje zakonov in predpisov,
– strokovna dela za ob~inski svet ter stalna in ob~asna
delovna telesa ob~inskega sveta,
– skrb za neposredno izvajanje nalog uprave,
– priprava oziroma sodelovanje pri pripravi splo{nih
aktov,
– izdaja sklepov in odlo~b – posami~nih aktov,
– izvajanje splo{nega upravnega postopka ter skrb za
dosledno izvajanje zakona o splo{nem upravnem postopku in
po postopkih dolo~enih z zakoni in drugimi predpisi,
– vodenje in izvr{evanje predpisanih evidenc in opravil
ter drugih poslov v ob~inski upravi.
Strokovno tehni~ni delavec
– opravlja splo{ne in spremljajo~e dejavnosti nalog ob~inske uprave,
– opravlja finan~na, materialna in ra~unovodska dela,

Strokovno tehni~ni delavec
– srednja ekonomska ali upravno-administrativna {ola,
(V.) stopnja,
– poznavanje strojepisja in dela z ra~unalnikom,
– najmanj 6 mesecev delovnih izku{enj.
Strokovno tehni~ni delavec je zaposlen za nedolo~en ~as.
9. ~len
Zaposlitev delavcev in funkcionarjev mora biti v skladu
z zakoni in splo{no kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
10. ~len
Za delovna mesta v ob~inski upravi razen tajnika ob~ine
se uvede poskusno delo za dobo treh mesecev. Uspe{nost
poskusnega dela ugotavlja posebna komisija (za~asna), ki jo
dolo~i ob~inski svet ob~ine.
11. ~len
Strokovno tehni~nega delavca sprejme v delovno razmerje in razporedi na delovno mesto ‘upan oziroma po pooblastilu tajnik ob~ine.
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IV. KON^NA DOLO^BA
12. ~len
Ta pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski
upravi izda ‘upan ob~ine in za~ne veljati z dnem potrditve.
Kuzma, dne 26. julija 1995.
@upan
Ob~ine Kuzma
Ludvik Ko~ar l. r.

2815.
Na podlagi dolo~b stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, {t.18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, {t.
54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za
uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, pravilnika o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, {t. 18/92) in 103. ~lena statuta Ob~ine Kuzma (Uradni list RS, {t. 53/95) je Ob~inski svet ob~ine Kuzma
na seji dne 22. 9. 1995 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Ob~ini
Kuzma
I. SPLOŠNA DOLO^BA
1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo:
– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v
najem;
– normativi in standardi za socialna stanovanja;
– to~kovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
II. SPLOŠNI POGOJI
2. ~len
Upravi~enci do najemnega socialnega stanovanja so ob~ani in dru‘ine z ni‘jimi dohodki, ki nimajo ustreznega stanovanja in izpolnjujejo splo{ne in posebne pogoje tega pravilnika, ob~ani in dru‘ine oziroma mlade dru‘ine, ki nimajo
pogojev, da bi re{ili svoje stanovanjsko vpra{anje v podjetju in
si ne morejo re{iti stanovanjskega problema v lastninsko pravnih odnosih pri star{ih, ~e so le-ti lastniki stanovanjske hi{e.
Upravi~enci do pridobitve ob~inskega socialnega stanovanja v najem niso ob~ani, ki so stanovanje odkupili po
stanovanjskem zakonu in ga na trgu prodali.
3. ~len
Splo{ni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je
upravi~en do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije po tem pravilniku;
– da je dr‘avljan Republike Slovenije;
– da ima stalno prebivali{~e v Ob~ini Kuzma in na tem
naslovu tudi dejansko prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih
~lanov, ki z njim stalno prebiva ni najemnik ali lastnik oziroma solastnik neprimernega stanovanja;
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– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih
~lanov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik po~itni{ke hi{ice
ali po~itni{kega stanovanja oziroma druge nepremi~nine, ki
presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih
~lanov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premi~nine, ki
presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih
~lanov, za katere se re{uje stanovanjske vpra{anje, niso lastniki ali solastniki podjetja oziroma nosilci obrti, razen v
primeru samozaposlitve kraj{e od enega leta;
– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih ~lanov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja ali
stanovanjske hi{e, pa je le to odtujil;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih o‘jih dru‘inskih
~lanov doslej {e ni imel ustrezno re{enega stanovanjskega
vpra{anja oziroma vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal
primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja.
4. ~len
Za o‘je dru‘inske ~lane se {tejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem ‘ivi v dalj
~asa trajajo~i ‘ivljenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2
leti pred objavo razpisa);
– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s prosilcem ‘ivijo v dalj ~asa trajajo~i ‘ivljenjski skupnosti;
– star{i in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem
‘ivijo v dalj ~asa trajajo~i ‘ivljenjski skupnosti;
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in
dru‘inskih razmerjih dol‘an pre‘ivljati;
III. POSEBNI POGOJI
5. ~len
Prosilci so upravi~eni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na ~lana dru‘ine ne presega vi{ine;
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti najmanj
29% zadnje znane bruto povpre~ne pla~e v dr‘avi;
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% zadnje znane bruto povpre~ne pla~e v dr‘avi;
– za otroke od 15. leta starosti do zaklju~ka rednega
{olanja 42 % zadnje znane bruto povpre~ne pla~e v dr‘avi;
– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povpre~ne
pla~e v dr‘avi.
6. ~len
Prosilci dokazujejo upravi~enost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o dr‘avljanstvu;
– potrdilo o stalnem prebivali{~u in podatki o ~lanih
skupnega gospodinjstva;
– s potrdilom o dohodku vseh ~lanov gospodinjstva za
teko~e razdobje zadnjega trimese~ja ali pa tudi za kraj{e
obdobje;
– potrdilo o premo‘enjskem stanju, skladno s predpisi s
podro~ja socialnega varstva;
– najemna oziroma podnajemna pogodba;
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti.
7. ~len
Glede na {tevilo dru‘inskih ~lanov upravi~enec pridobi
v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih povr{inskih normativov:
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Štev. dru‘. Stanovanjska
~lanov
povr{ina najve~ do Vrsta stanovanja

1
2
3
4
5

24 m²
30 m²
55 m²
65 m²
70 m²

soba ali garsonjera
garsonjera ali enosobno
enosobno ali dvosobno
dvosobno s kabinetom ali trisobno
trisobno ali trisobno s kabinetom

Za vsakega naslednjega dru‘inskega ~lana se stanovanjska povr{ina lahko pove~a najve~ do 5 m².
8. ~len
Od povr{inskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upo{tevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, ~e to
zahtevajo dru‘inske ali socialno zdravstvene razmere (tri
generacije v dru‘ini, te‘ja bolezen, ki terja trajno nego in
podobno).
9. ~len
Od povr{inskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da
po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni ve~jega stanovanja in upravi~enec poda pisno izjavo o strinjanju z razpolo‘ljivim stanovanjem.
O odstopanju od povr{inskih normativov odlo~a ob~inski upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju besedila: upravni organ) upo{tevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo Murska Sobota.
10. ~len
^e je stanovanje namenjeno invalidu oziroma dru‘ini z
invalidnim ~lanom, ki mu je ote‘eno oziroma prepre~eno
normalno gibanje, je potrebno v okviru mo‘nosti upo{tevati
potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma
pri dostopu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne povr{ine
za gibanje z invalidskim vozi~kom.
Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega ~lena, ne glede na
{tevilo to~k, prednost pred drugimi prosilci.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM
11. ~len
Pri ugotavljanju upravi~enosti za dodelitev socialnega
stanovanja v najem se poleg zahtev splo{nih in posebnih
pogojev, uporabljajo tudi merila dolo~ena po tem pravilniku.
12. ~len
Merila iz 102. ~lena stanovanjskega zakona, ki vplivajo
na obseg in ~asovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se to~kujejo in se nana{ajo na:
– stanovanjske razmere,
– {tevilo o‘jih dru‘inskih ~lanov, ki prebivajo s prosilcem,
– socialne razmere,
– zdravstveno stanje.
13. ~len
Stanovanjske razmere, v katerih ‘ivijo prosilec in njegovi o‘ji dru‘inski ~lani, se ocenjujejo glede na:
to~k
1. Stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja (3. ~len
stanovanjskega zakona)
150
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– prosilec stanuje z dru‘ino pri star{ih ali
sorodnikih v skupnem gospodinjstvu v neprimernem
stanovanju
– prosilec stanuje v samskem domu
ali je podnajemnik
Opomba:
To~kovanja se med seboj izklju~ujejo.
2. Kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju ni‘je kategorije
– provizoriju ali baraki
– bivanje v kletnem in podstre{nem stanovanju
– bivanje v vla‘nem in mra~nem stanovanju
3. Stanovanjska povr{ina:
– do 4 m² na dru‘inskega ~lana
– do 5 m² do 8 m² na dru‘inskega ~lana
– od 9 m² do 12 m² na dru‘inskega ~lana
– od 13 m² do 16 m² na dru‘inskega ~lana
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez
posameznih delov oziroma ouporaba posameznih
delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje
– stanovanje brez sanitarnih prostorov
– stanovanje s souporabo kuhinje
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov
ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami (~e
gre za invalida, ki je gibalno oviran)
– stanovanje z vhodom neposredno z dvori{~a
– stanovanje z nestandardno visokimi (nizkimi)
stropovi pod 2,2 m, nad 3 m
14. ~len
Število o‘jih dru‘inskih ~lanov, ki ‘ivijo s
prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega
stanovanja v najem upo{teva tako, da se vrednoti:
– dru‘ina z dvema ali ve~ mladoletnimi otroci
– dru‘ina z enim mladoletnim otrokom
– dru‘ina z o‘jim dru‘inskim ~lanom, starim
nad 65 let
15. ~len
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca
za dodelitev socialnega stanovanja v najem,
se vrednoti:
– lo~eno ‘ivljenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejni{tvo, oskrba v tuji dru‘ini, zavodu)
– status roditelja, ki ‘ivi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec)
– lo~eno ‘ivljenje roditeljev, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (otrok pri enem od star{ev)
– status prosilca z dru‘inskim ~lanom, za
katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
da je trajno nezmo‘en za delo
16. ~len
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca
oziroma njegovega dru‘inskega ~lana se upo{teva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami

to~k

150
150

120
80
20
120
80
60
20

40
40
20
20

50
20
10

60
30
30

60
40
40
30

80
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– trajna obolenja, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami
60
Trajno obolenje iz prej{njega odstavka se dokazuje z
izvidom zdravni{ke komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije.
17. ~len
Poleg meril iz prvega odstavka 102. ~lena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upo{tevajo {e naslednja merila za:
to~k
– dru‘ino, v kateri roditelja nista starej{a od
30 let (mlada dru‘ina)
60
– dru‘ino, ki ‘ivi z otrokom, ki ima zmerno,
te‘jo ali te‘ko du{evno ali te‘ko telesno motnjo,
ugotovljeno po pristojni komisiji.
60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali
odrasli dru‘inski ~lan nesposoben za samostojno
‘ivljenje in delo in je ugotovljena z izvidom
in mnenjem pristojne komisije
50

V. OBLIKOVANJE OB^INSKE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
18. ~len
Ob~ina praviloma enkrat letno, glede na razpolo‘ljiva
stanovanja objavi v sredstvih javnega obve{~anja javni razpis
za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem
velja eno leto, s sprejemom nove prioritetne liste preneha
veljati stara.
19. ~len
Razpis, ki ga oblikuje upravni organ, mora dolo~ati
zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravi~enci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udele‘enci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, ki jo morajo udele‘enci razpisa prilo‘iti vlogi;
– {tevilo socialnih stanovanj v ob~ini in okvirni datum
razpolo‘ljivosti teh stanovanj;
– razpisni rok.
20. ~len
Vlogi za pridobitev socialnega stanovanja v najem morajo udele‘enci razpisa prilo‘iti naslednje listine:
– potrdilo o dr‘avljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo o stalnem bivali{~u in {tevilu dru‘inskih ~lanov;
– podatke o denarnih prejemkih, kakor tudi izjavo o
premo‘enjskem stanju, skladno s predpisi s podro~ja socialnega varstva;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, ~e je najemnik neprimernega stanovanja;
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero
se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.
21. ~len
Po preteku roka upravni organ prou~i utemeljenost vlog
in razvrsti vloge po kategorijah udele‘encev.
Upravni organ pri tem delu sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalidskimi organizacijami in dru{tvi,
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zdravstvenimi zavodi, zavodom za zaposlovanje, po svoji
presoji pa opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri
pristojnih organih in organizacijah.
Upravni organ obenem tudi obvesti udele‘ence razpisa
o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim
dolo~i rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udele‘enci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, oziroma za katere upravni organ ugotovi, da je
udele‘enec navedel neresni~ne podatke, se zavr‘ejo.
22. ~len
Upravni organ imenuje tri~lansko komisijo za ogled
stanovanjskih razmer in prou~itev drugih okoli{~in, pomembnih za razvrstitev udele‘enca razpisa na ob~insko listo za
dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– ~lan, ki ga v komisijo imenuje ob~inski upravni organ,
pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poro~evalec komisije;
– dva ~lana, ki ju v komisijo imenuje Center za socialno
delo v ob~ini.
23. ~len
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoli{~in izpolni to~kovalni zapisnik na podlagi pravilnika o
merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.
Zapisnik podpi{ejo vsi ~lani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vro~i udele‘encu razpisa.
VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ
24. ~len
Upravni organ na podlagi to~kovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po javni objavi razpisa dolo~i ob~insko
listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi na
krajevno obi~ajen na~in.
25. ~len
Zoper svojo uvrstitev na ob~insko listo ima udele‘enec
razpisa pravico ugovora na upravni organ ob~ine najkasneje
v petnajstih dneh po vro~itvi sklepa o uvrstitvi na ob~insko
listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma objavi ob~inske liste za dodelitev socialnih stanovanj.
26. ~len
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V ~asu njene
veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na nov razpis morajo prosilci, ki pri prej{njem razpisu
niso dobili stanovanja, vlo‘iti novo vlogo in novo dokumentacijo v skladu z razpisom.
VII. DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V
NAJEM
27. ~len
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem sprejme upravni organ ob~ine na predlog stanovanjske komisije in
o tem pisno obvesti vse upravi~ence.
28. ~len
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega
stanovanja v najem preveri, ~e udele‘enec razpisa {e izpol-
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njuje merila za upravi~enost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
29. ~len
Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je
~asovno vezana na izpolnjevanje meril za upravi~enost do
dodelitve socialnega stanovanja v najem, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi, ne sme
biti kraj{i od 90 dni.
Upravni organ preverja upravi~enost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Ob~ina lahko odpove najemno pogodbo, ~e najemnik
socialnega stanovanja izgubi status.
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LA[KO
2816.
Na podlagi 29., 30., 31. in 32. ~lena o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95 ter odlo~be US
RS, {t. 6/94 in 45/94) ter po 23., 49., 50. in 51. ~lenu statuta
Ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet
ob~ine La{ko na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in na~inu dela stalnih
delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine La{ko
I. SPLO[NE DOLO^BE

VIII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
30. ~len
V primeru izredno nujnega re{evanja stanovanjskega
problema lahko Ob~ina Kuzma na predlog upravnega organa,
dodeli socialno stanovanje praviloma za dolo~en ~as mimo
prednostne liste.
Za izredno nujno re{evanje stanovanjskega problema se
{teje:
– po‘ar ali druga elementarna nesre~a, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– ve~ja prenova ali ru{itev dosedanjega stanovanja, ki
je v dru‘benem interesu,
– izredno te‘ka socialno zdravstvena problematika,
– huj{a socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za
socialno delo M. Sobota).
31. ~len
Upravi~enost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov
Ob~ine Kuzma in Centra za socialno delo M. Sobota.

1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine La{ko ustanavlja
svoja stalna delovna telesa, dolo~a njihov sestav, naloge in
na~in dela.
2. ~len
Delovna telesa so odbori in komisije. Delovna telesa so
stalna in ob~asna. Stalna delovna telesa se ustanovijo za
pomembnej{a podro~ja, ki so v pristojnosti ob~ine.
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
Delovna telesa se ustanovijo s tem odlokom ali s posebnim sklepom. V aktu o ustanovitvi delovnega telesa se dolo~ijo naloge, pristojnosti in sestava.
3. ~len
Ob~inski svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje
posameznih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih,
za pripravo strokovnih podlag za odlo~anje na ob~inskem
svetu in za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za
pripravo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in
drugih aktov sveta.

32. ~len
V primeru, da udele‘enec razpisa, ki je uvr{~en na
veljavno listo ali se re{uje z izredno dodelitvijo socialnega
stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno stanovanje,
izda upravni organ sklep, s katerim se ga izklju~i iz veljavne
liste ali izredne dodelitve stanovanja.

4. ~len
Delovno telo ima predsednika in dolo~eno {tevilo ~lanov, ki jih imenuje ob~inski svet izmed ~lanov ob~inskega
sveta in izmed drugih ob~anov.
Komisija {teje do 5 ~lanov, ki je sestavljena izmed
~lanov ob~inskega sveta.
Odbor pa {teje do 7 ~lanov od tega ve~ino ob~anov.
Predsednik odbora je lahko le ~lan ob~inskega sveta.

IX. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

5. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov politi~nih
strank zastopanih na ob~inskem svetu.
Mandatna doba stalnega delovnega telesa traja {tiri leta.
Imenovanje in trajanje ob~asnih delovnih teles pa se
delo~i s sklepom o ustanovitvi tega telesa in prenehajo delati,
ko opravijo nalogo zaradi katere so bila ustanovljena.

33. ~len
Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravi~encem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v ob~ini za~asno ni potreb po socialnih stanovanjih.
34. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215/95
Kuzma, dne 22. septembra 1995.
Predsednica Ob~insveta sveta
ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

6. ~len
Sejo delovnega telesa sklicuje predsednik telesa na lastno pobudo, v skladu s programom dela ob~inskega sveta ali
na zahtevo ob~inskega sveta ali ‘upana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa. Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.
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7. ~len
Predsednik delovnega telesa:
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sklicuje in vodi seje in predlaga dnevni red,
– sodeluje s predsednikom ob~inskega sveta, ‘upanom
in delavci ob~inske uprave in drugimi, ki lahko pripomorejo
k razre{itvi problematike, ki jo delovno telo obravnava,
– skrbi za izvajanje sprejetih odlo~itev.

13. ~len
Komisija za vloge in prito‘be ob~anov, ki {teje 3 ~lane
in izvaja naslednje naloge:
– obravnava vloge ob~anov,
– obravnava prito‘be ob~anov, ugotavlja njihovo utemeljenost in jih re{uje,
– na osnovi ugotovitev posreduje svoja stali{~a ob~inski
upravi.

8. ~len
Delovno telo ima tajnika, ki skrbi za strokovna in administrativna opravila delovnega telesa.
Za tajnika delovnega telesa je dolo~en delavec ob~inske
uprave, ki dela na podro~ju za katera je delovno telo ustanovljeno.
O tem kdo bo opravljal strokovna opravila za dolo~eno
delovno telo sprejme sklep delovno telo na prvi seji, na
predlog ‘upana ali tajnika ob~inske uprave.
Tajnik delovnega telesa pomaga predsedniku pri prijavi
in sklicu seje, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno
in dokumentarno obdelavo vpra{anj, skrbi za zapisnike sej in
opravlja druge zadeve, ki mu jih nalo‘i delovno telo ali
predsednik delovnega telesa.

14. ~len
Odbor za gospodarski razvoj ob~ine {teje 7 ~lanov in
opravlja naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj ob~ine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetni{tva in obrti,
– skrbi za razvoj turizma,
– predlaga razdelitev sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva oziroma razre{evanje problemov v
gospodarstvu,
– opravlja druge naloge, ki se nana{ajo na podro~je
obrti, podjetni{tva in turizma,
– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja gospodarjenje z ob~inskim premo‘enjem,
– spremlja in daje mnenje glede zadol‘evanja ob~ine,
– na zahtevo ob~inskega sveta daje mnenje glede vpra{anj s podro~ja financ in premo‘enja iz pristojnosti ob~ine.

9. ~len
Delovno telo lahko na seji telesa povabi tudi druge ~lane
ob~inskega sveta, funkcionarje ob~ine in delavce ob~inske
uprave ter znanstvene, strokovne in druge javne delavce, da bi
dali svoje mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
Delovno telo ima pravico zahtevati od ob~inske uprave
podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.
Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena ter imajo lahko skupne seje.

11. ~len
Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
{teje 5 ~lanov, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge
organe, ki jih voli in imenuje svet,
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini,
– obravnava in dolo~a pla~e ob~inskih funkcionarjev ter
nagrade in povra~ila za neprofesionalno opravljanje funkcij,
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet.

15. ~len
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti,
{teje 7 ~lanov in opravlja zlasti:
– obravnava prostorske plane ob~ine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja ob~ine in
spremlja njeno izvr{evanje,
– obravnava vpra{anja s podro~ja urbanizma, gradbeni{tva in informatike,
– obravnava vpra{anja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih slu‘b in daje mnenja k izbiri koncesionarja,
– obravnava vpra{anja izgradnje, vzdr‘evanja lokalnih
in gozdnih cest in izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodi, odlagali{~a odpadkov, kanalizacija...),
– obravnava vpra{anja ekologije, varstva naravne in kulturne dedi{~ine,
– sodeluje pri oblikovanju aktov s podro~ja urejanja
prostora in komunalnih dejavnosti, vklju~no z osnutki odlokov,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnej{ih ponudnikov za izvedbo investicij ter za izdelavo prostorske in urbanisti~ne dokumentacije,
– oblikuje komisijo in predlog izbire najugodnej{ega
ponudnika za oddajo del na osnovi javnih razpisov,
– sodeluje pri pripravi kriterijev delitve sredstev, ki so
namenjena za investicije v KS na podro~ju komunalne dejavnosti,
– opravlja druge naloge in vpra{anja v okviru svojega
delovnega podro~ja, ki mu jih nalo‘i ob~inski svet.

12. ~len
Statutarno-pravna komisija {teje 5 ~lanov in ima zlasti
naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika
ob~inskega sveta,
– na zahtevo sveta obravnava odloke in druge akte, ki
jih sprejema svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni,
statutom in drugimi pravnimi predpisi.

16. ~len
Odbor za dru‘bene dejavnosti in dru{tva {teje 7 ~lanov
ter so njegove naloge predvsem da:
– spremlja delovanje ob~inskih javnih slu‘b s podro~ja
dru‘benih dejavnosti in v zvezi s tem posreduje ob~inskemu
svetu ustrezne predloge in pobude,
– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu k aktom, ki
zagotavljajo izvajanje in pospe{evanje razvoja na podro~ju

II. STALNA DELOVNA TELESA OB^INSKEGA
SVETA
10. ~len
Ob~inski svet ob~ine La{ko ima naslednja delovna telesa:
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za vloge in prito‘be ob~anov,
– odbor za gospodarski razvoj ob~ine,
– odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti,
– odbor za dru‘bene dejavnosti in dru{tva,
– odbor za razvoj kmetijstva in pode‘elja.
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dru‘benih dejavnosti, pred{olskega varstva, osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, invalide in ostarele, razvoja {porta in rekreacije ter izobra‘evalne, raziskovalne, informacijsko-dokumentacijske, dru{tvene in kulturne
dejavnosti,
– daje mnenja in predloge ob~inskemu svetu k aktom, ki
zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih slu‘b
na podro~jih dru‘benih dejavnosti,
– skrbi za pripravo programov in finan~nih na~rtov investicijskega in rednega vzdr‘evanja objektov in obravnava
predloge investicijskih programov za investicije v objekte s
podro~ja dru‘benih dejavnosti,
– nadzoruje izvajanje investicij v objekte s podro~ja
dru‘benih dejavnosti,
– daje mnenja in predloge na podro~ju: varstva naravne
in kulturne dedi{~ine, kulture, informiranja in raziskovanja,
lekarni{tva in zdravstva, otro{kega in socialnega varstva,
vzgoje in izobra‘evanja, {porta in rekreacije,
– da pripravlja program socialne politike ob~ine in ga
predlaga ob~inskemu svetu,
– da skrbi za smotrno uporabo in pove~anje najemnega
socialnega sklada stanovanj v ob~ini,
– opravlja druge zadeve s podro~ja dru‘benih dejavnosti, dru‘ine in mladine.
17. ~len
Odbor za razvoj kmetijstva in pode‘elja ima 7 ~lanov in
opravlja naslednje naloge:
– da sodeluje pri pripravi prostorskih sestavin planskih
dokumentov kmetijstva in pode‘elja,
– da sodeluje pri pripravi programa razvoja kmetijstva
in gozdarstva v ob~ini,
– da sodeluje pri pripravi in izvedbi zemlji{kih operacij,
kot so komasacije, arondacije, hidromelioracije,
– da sodeluje pri pripravi programov za pridobivanje
republi{kih prora~unskih sredstev za podro~je kmetijstva in
spremlja uporabo teh sredstev,
– obravnava vpra{anja pospe{evanja razvoja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva,
– obravnava vpra{anja razvoja kmetijskih dopolnilnih
dejavnosti,
– spremlja in daje mnenja ter predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem kmetijstva,
– pripravlja predloge v razporeditvi sredstev namenjenih za kmetijstvo,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom tega
odbora.

III. KON^NE DOLO^BE
18. ~len
Delovna telesa pri svojem delu smiselno uporabljajo
dolo~ila poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine La{ko ({t. 02134/95-02 z dne 31. 5. 1995), lahko pa sprejmejo svoj poslovnik.
19. ~len
^lani delovnih teles so upravi~eni do povra~ila potnih
in drugih stro{kov, ki jih imajo v zvezi s sejami delovnih
teles ter opravljanjem drugih nalog za ta telesa na podlagi v
svetu sprejetih sklepov o povra~ilu potnih stro{kov.
Stro{ki dela delovnih teles bremenijo prora~unska sredstva ob~ine.
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20. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem sprejetja ter se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 021-43/95-02
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

2817.
Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 4. ~lena zakona
o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26.
~lena in tretjega odstavka 95. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93), 2. ~lena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, {t. 71/93) ter 23. ~lena statuta Ob~ine La{ko
(Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine La{ko na
8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini La{ko
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki se v Ob~ini La{ko (v
nadaljevanju: ob~ina) opravljajo kot gospodarske javne slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be), in dolo~a na~in njihovega
izvajanja.
2. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi predpisanih tehni~nih, oskrbovalnih, stro{kovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. JAVNE SLU@BE
3. ~len
Na obmo~ju Ob~ine La{ko se kot lokalne javne slu‘be
opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
6. urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce, zelenih in
drugih javnih povr{in,
7. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka,
8. urejanje pokopali{~ ter pokopali{ka in pogrebna dejavnost,
9. urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso
razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
10. vzdr‘evanje in upravljanje infrasturkturnih ih drugih javnih objektov – tr‘nic, igri{~, parkiri{~, postajali{~,
sanitarij, kolesarnic ipd.,
11. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz
lokalnega omre‘ja,
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12. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba
naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
13. javna razsvetljava,
14. krasitev mesta in naselij,
15. plakatiranje, obe{anje transparentov in zastav,
16. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
17. vzdr‘evanje {portno rekreacijskih objektov,
18. gasilstvo,
19. sejemska dejavnost in dejavnost tr‘nic,
20. vzdr‘evanje lokalnih in drugih javnih cest,
21. deratizacija in dezinfekcija,
22. upravljanje in vzdr‘evanje stanovanj in poslovnih
prostorov,
23. javni promet,
24. intervencijske slu‘be za{~ite in re{evanja.
Kot javne slu‘be se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih kasneje dolo~i pristojni organ ob~ine ali {ir{e lokalne skupnosti.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLU@B
4. ~len
Javne slu‘be se izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov, tega odloka in odlokov, ki jih
ob~inski svet sprejme za izvajanje ene ali ve~ javnih slu‘b.
Z odlokom o izvajanju javne slu‘be se dolo~i:
– organizacijsko in prostorsko osnovo za opravljanje
javnih slu‘b po vrstah in {tevilu izvajalcev
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko
razporeditev
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– vire financiranja javnih slu‘b in na~in njihovega oblikovanja
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne slu‘be, ki so lastnina ob~ine ter javno dobro in
varstvo, ki ga u‘iva
– pogoje in na~in javne, posebne in podrejene rabe objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne slu‘be
– druge elemente, potrebne za opravljanje in razvoj javne slu‘be.
5. ~len
Javne slu‘be v Ob~ini La{ko se izvajajo v naslednjih
statusnih oblikah:
– v re‘ijskem obratu – ~e zaradi majhnega obsega ali
druge posebnosti javne slu‘be ni smotrno ustanoviti javnega
podjetaja ali podeliti koncesije,
– v javnem gospodarskem zavodu – ~e se javna slu‘ba v
celoti izvaja kot neprofitna, izvajanje pa zahteva samostojno
organizacijo izven ob~inske uprave,
– v javnem podjetju v lastnini ob~ine ali me{ani lastnini
– ~e gre za opravljanje ene ali ve~ javnih slu‘b ve~jega
obsega ali ~e narava dejavnosti narekuje monopolno izvajanje sicer profitne dejavnosti,
– v koncesionirani javni slu‘bi,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je ta oblika primernej{a od drugih oblik.
^e to narekujejo razlogi smotrnosti izvajanja javne slu‘be, se Ob~ina La{ko lahko povezuje z drugimi ob~inami v
enotne, funkcionalno in prostorsko zaokro‘ene oskrbovalne
sisteme opravljanja javnih slu‘b.
6. ~len
Posamezno javno slu‘bo lahko ob~ina v skladu z zakonom zaradi lokacijske pogojenosti in potreb lokalnega prebivalstva z odlokom neposredno prenese v izvajanje krajevnim
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skupnostim, zasebnim, zadru‘nim in drugim organizacijskim
oblikam uporabnikov javnih dobrin. Izvajanje javne slu‘be
lahko opravlja organizacijska oblika sama ali druga pravna
ali fizi~na oseba. Za izvajanje javne slu‘be morajo biti izpolnjeni vsi predpisani tehni~ni, sanitarni in drugi standardi in
normativi.
7. ~len
Javne slu‘be se opravljajo in izvajajo na celotnem obmo~ju ob~ine, ~e z aktom iz 4. ~lena tega odloka ni dolo~eno
druga~e.
8. ~len
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja ali zavoda
izvr{uje ob~inski svet.
9. ~len
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne slu‘be:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce, zelenih in drugih javnih povr{in,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso
razvr{~ene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– vzdr‘evanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih
javnih objektov – tr‘nic, igri{~, parkiri{~, postajali{~, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s po‘arno vodo v javni rabi,
– javna razsvetljava,
– vzdr‘evanje lokalnih in drugih javnih cest,
– upravljanje in vzdr‘evanje stanovanj in poslovnih prostorov.
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih slu‘b iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne slu‘be.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom ob~inskega sveta preneseni na javno podjetje.
10. ~len
Za lokalne javne slu‘be, ki niso navedene v 9. ~lenu
tega odloka, se lahko podeli koncesija.
IV. STROKOVNO-TEHNI^NE IN RAZVOJNE NALOGE
11. ~len
Strokovno-tehni~ne, organizacijske in razvojne naloge
na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b opravlja pristojni ob~inski organ, dolo~en z odlokom o organizaciji in delu ob~inske uprave, v sodelovanju s strokovnimi slu‘bami javnega
podjetja.
12. ~len
Naloge iz 11. ~lena tega odloka se nana{ajo zlasti na:
– razvoj, na~rtovanje in pospe{evanje gospodarskih javnih slu‘b,
– investicijsko na~rtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih
slu‘b, vodenje investicij in gradbeni nadzor,
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– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, zavodov in re‘ijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
slu‘b,
– financiranje gospodarskih javnih slu‘b,
– dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, ~e ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave gospodarskih javnih slu‘b,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priklju~ke na infrastrukturne objekte in naprave,
– komunalno redarsko slu‘bo,
– druge naloge, dolo~ene z zakonom, predpisom ob~ine
in programom dela.
V skladu z zakonom in sklepom ob~inskega sveta se
lahko s pogodbo poveri izvajanje dolo~enih nalog kot javno
pooblastilo izvajalcu javnih gospodarskih slu‘b ali samostojnemu izvajalcu.
Pri na~rtovanju razvoja javnih slu‘b, dolo~anju pogojev
in dajanju soglasij k dovoljenjem za posege v prostor so
strokovne slu‘be zavezane sodelovati z drugimi uporabniki
prostora in na~rtovati maksimalno mo‘no usklajenost ter so~asnost posegov v prostor.
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Razmerja v zvezi z izvajanjem javne slu‘be se uredijo s
pogodbo.
18. ~len
Dolo~ila odloka o komunalnih dejavnostih (Uradni list
SRS, {t. 46/87) se uporabljajo do sprejetja odlokov o izvajanju posameznih gospodarskih javnih slu‘b, kolikor niso v
nasprotju z dolo~ili tega odloka.
Do sprejetja aktov iz prej{njega odstavka se za ureditev
zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo do sedaj
veljavni predpisi.
19. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 353-38/95-02
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
13. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje ob~inski svet.
14. ~len
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih
dobrin.
Podrobnej{o sestavo, delovno podro~je ter pristojnosti
in pravice sveta dolo~i akt o ustanovitvi sveta.

VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B
15. ~len
Javne slu‘be se financirajo:
– s ceno za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v
obliki tarife, takse, nadomestila ali povra~ila,
– z lokalnim davkom,
– iz prora~una,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno slu‘bo,
– iz drugih virov.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
16. ~len
Do sprejetja odlokov o izvajanju javnih slu‘b iz 4. ~lena
tega odloka oziroma do morebitne podelitve koncesij javne
slu‘be opravljajo izvajalci, dolo~eni po prej{njih predpisih
na podlagi 41. ~lena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, {t. 8/82).
17. ~len
V primeru, da uporabniki javnih dobrin, organizirani v
krajevni skupnosti ali razli~nih zasebnih, zadru‘nih in drugih
organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za izvajanje dejavnosti, lahko ob~inski svet s sklepom
prenese izvajanje javne slu‘be na to organizacijsko obliko.

2818.
Na podlagi 25., 28. in 75. ~lena zakona o gospodarskih
javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 457. ~lena zakona
o gospodarskih dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93, 29/94 in
82/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, {t. 42/93) in 23. ~lena statuta Ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine La{ko na 8. seji
dne 20. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala La{ko p.o.
I. TEMELJNE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Javnega podjetja Komunala La{ko p.o., Trubarjevo nabre‘je 11.
2. ~len
Javno podjetje Komunala La{ko p.o. se preoblikuje v
Javno podjetje Komunala La{ko, dru‘bo z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: podjetje). Javno podjetje Komunala La{ko, organizirano kot dru‘ba z omejeno odgovornostjo, opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarske
javne slu‘be.
Javno podjetje Komunala La{ko, d.o.o., je pravni naslednik Javnega podjetja Komunala La{ko, p.o., vpisanega v
sodni register pri Temeljnem sodi{~u v Celju pod reg. vlo‘kom {t. 1-654-00 s sklepom SRG 1611/92.
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Ob~ina La{ko.
II. FIRMA IN SEDE@
3. ~len
Firma podjetja je: Javno podjetje Komunala La{ko
d.o.o., Skraj{ana firma podjetja je: Komunala La{ko d.o.o.
Sede‘ podjetja je v La{kem, Trubarjevo nabre‘je 11
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V. ORGANI PODJETJA

III. DEJAVNOST PODJETJA
4. ~len
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
A/01.411 Urejanje in vzdr‘evanje parkov, vrtov in zelenih povr{in
E/41.00 Zbiranje, ~i{~enje in distribucija pitne vode
O/90.00 Storitve javne higiene
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, se‘iganje in drugi na~ini
odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.004 Kanalizacija in delovanje ~istilnih naprav
O/90.005 Druge storitve javne higiene
– pometanje in pranje ulic, cest in parkiri{~
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali
peska
F/45.23 Gradnja cest in {portnih objektov
– gradnja cest in drugih prometnih povr{in za cestni
promet
– gradnja stadionov, igri{~,
– popravila in vzdr‘evanje cest in drugih prometnih
povr{in
– barvanje in ozna~evanje cesti{~, parkiri{~
I/63.21Druge pomo‘ne dejavnosti v kopenskem prometu
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov,
‘ivali in tovora
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov
ali gara‘, kolesarnic
– obratovanje javne razsvetljave
O/93.04 Pogrebne storitve
– Pokop mrli~ev in podobne storitve, priprava mrtvih za
pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih
prostorov in mrli{kih ve‘, prodaja grobov in dajanje grobov v
najem
F/45.21 Splo{na gradbena dela
F/45.34 Druge in{talacije pri gradnjah.
F/45.45 Druga zaklju~na gradbena dela
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremi~ninami
K/70.32 Upravljanje z nepremi~ninami za pla~ilo ali po
pogodbi
K/74.40 Ekonomska propaganda
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi
panoji, plakati, izlo‘bami, in drugimi razstavnimi prostori
– distribucija propagandnega materiala
– zagotavljanje ogla{evalnega prostora
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.84 3 Druge poslovne dejavnosti
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih slu‘b iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne slu‘be.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
5. ~len
Osnovni kapital podjetja zna{a 95,253.240 SIT in je
ugotovljen ter izkazan z bilanco stanja na dan 31. 12. 1994.
Osnovni kapital zagotavlja s svojim vlo‘kom Ob~ina
La{ko in ga daje podjetju v enaki vi{ini. Na podlagi izro~enega osnovnega vlo‘ka obstaja en sam poslovni dele‘.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih slu‘b, ki so na podlagi 76. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah postali lastnina ustanovitelja, niso
vklju~eni v osnovni kapital podjetja.
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6. ~len
Organi podjetja so: skup{~ina, nadzorni svet in direktor.
7. ~len
Vlogo skup{~ine opravlja ustanovitelj. Ustanoviteljske
pravice izvr{uje Ob~inski svet ob~ine La{ko.
8. ~len
Ustanovitelj odlo~a o vseh vpra{anjih iz 439. ~lena zakona o gospodarskih dru‘bah in o vpra{anjih iz 26. ~lena
zakona o gospodarskih javnih slu‘bah ter o drugih vpra{anjih, dolo~enih z zakonom in statutom dru‘be. Pristojnosti in
obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– dolo~a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odlo~a o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin – sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni
ra~un podjetja,
– imenuje in razre{uje direktorja podjetja.
9. ~len
Nadzorni svet sestavlja pet ~lanov, od katerih {tiri ~lane
imenuje ustanovitelj, enega pa imenuje podjetje v skladu z
zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni
svet izmed ~lanov izvoli predsednika in namestnika predsednika.
^lani nadzornega sveta se imenujejo za {tiri leta in so
lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja, v prito‘bah odlo~a kot drugostopni organ, dolo~a predloge cen iz
pristojnosti ustanovitelja. Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja; daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja; nadzira redno in pravo~asno
sestavljanje letnega ra~unovodskega izkaza; spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nana{ajo na poslovanje podjetja.
S statutom podjetja se podrobneje dolo~ijo pristojnosti
nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delovanjem
nadzornega sveta.
10. ~len
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktor predstavlja in zastopa podjetje.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri sklepanju poslov, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja, in
sicer pri:
– prometu z nepremi~ninami,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim na~rtom podjetja,
– pri izbiri podizvajalcev javnih slu‘b in pogodbah z
njimi.
VI. FINANCIRANJE
11. ~len
Viri za financiranje dejavnosti gospodarskih javnih slu‘b
so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih
storitev pla~ujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,
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– drugi viri, dolo~eni z zakonom ali predpisom ob~ine.
Gospodarske javne slu‘be po tem odloku so profitne
dejavnosti.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tr‘nih na~elih.
12. ~len
Podjetje mora voditi vse poslovne knjige, ugotavljati
rezultate in izdelati poro~ila v skladu s predpisi in ra~unovodskimi standardi.
O uporabi in razdelitvi dobi~ka odlo~a ustanovitelj.
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20. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka za obmo~je Ob~ine La{ko
preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih podjetij na podro~ju komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, {t. 43/90).
Ta odlok pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 353-40/95
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU
13. ~len
Premo‘enje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih slu‘b (infrastrukturni
objekti in naprave) je v pravnem prometu.
14. ~len
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premo‘enjem.
Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.
15. ~len
S statutom podjetja se podrobneje dolo~ijo razmerja
med ustanoviteljem in podjetjem glede pokrivanja izgube
dru‘be in delitve dobi~ka dru‘be.

2819.
Na podlagi 8., 9. in 163. ~lena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, {t. 5/82, 40/84 in 29/86 ter
Uradni list RS, {t. 1/91-I), 10. in 12. ~lena zakona o cestah
(Uradni list SRS, {t. 2/88) ter 25. ~lena zakona o prekr{kih
(Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90) ter Uradni list
RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 23. ~lena statuta Ob~ine
La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
La{ko na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o ureditvi prometa v Starem mestnem jedru La{ko –
SMJ La{ko
1. ~len
S tem odlokom se v Starem mestnem jedru La{ko ureja-

VIII. SPLO[NI AKTI
16. ~len
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti
organizacija in delovanje podjetja ter njegovih organov in
druga vpra{anja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge splo{ne akte.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
17. ~len
Ta odlok nadome{~a akt o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala La{ko d.o.o.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati upravni odbor podjetja Komunala La{ko p.o. Do izteka mandata
opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz
10. ~lena tega odloka.
Za pripravo statuta in izvedbo registracije v skladu z
dolo~ili zakona o gospodarskih javnih slu‘bah in zakona o
gospodarskih dru‘bah, je zadol‘en direktor podjetja.
18. ~len
^lane nadzornega sveta podjetja imenuje ustanovitelj v
30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
19. ~len
Ob~inski svet La{ko sprejme statut podjetja v 3 mesecih
po uveljavitvi tega odloka.
Do uskladitve splo{nih aktov s tem odlokom se uporabljajo dolo~be sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v
nasprotju s tem odlokom.

jo:
I. Neprometni znaki
II. Omejitve in prepovedi prometa v SMJ La{ko
III. Nakladanje in razkladanje
IV. Ustavljanje in parkiranje vozil
V. Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
VI. Kazenske dolo~be
VII. Prehodne in kon~ne dolo~be
2. ~len
Sestavni del odloka je projekt predlog prometne ureditve prometa v SMJ La{ko {t. Pr. 83/94 – izdelala Vizura
Celje, d.o.o.
3. ~len
Za promet na javnih prometnih povr{inah v SMJ La{ko
veljajo dolo~be zakonov s podro~ja varnosti cestnega prometa ter dolo~be predpisov izdanih na njihovi podlagi.
4. ~len
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Posebne prometne povr{ine, namenjene pe{cem, so
posebej ozna~ene ceste, ulice in trgi, na katerih je promet z
motornimi vozili omejen, promet s kolesi in kolesi z motorji
prepovedan, pe{ci pa lahko uporabljajo celotno prometno
povr{ino;
2. Druge javne prometne povr{ine so plo~niki, kolesarske steze, plo{~adi, steze in poti, parkirne povr{ine in druge
podobne, hoji ali vo‘nji namenjene povr{ine;
3. Za parkiranje motornih vozil so na obmo~ju SMJ
La{ko namenjene naslednje vrste parkirnih povr{in:
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– javne parkirne povr{ine,
– rezervirane parkirne povr{ine, ki so dolo~ene na karti
ureditve prometa v La{kem.
4. Javne parkirne povr{ine so:
– povr{ine ozna~ene s prometnimi znaki ali talnimi obele‘bami za parkiranje,
– povr{ine, kjer je parkiranje ~asovno omejeno.
5. Rezervirane parkirne povr{ine so:
– ozna~ene z znakom za invalide,
– parkirne povr{ine oddane v najem.
I. NEPROMETNI ZNAKI
5. ~len
V SMJ La{ko je dovoljena postavitev neprometnih znakov na, ob in nad: cesto, posebno prometno povr{ino in drugo
javno prometno povr{ino (na primer na plo~niku, bankini),
4,5 m nad najvi{jo to~ko vozi{~a ter v kri‘i{~u izven preglednega trikotnika. Postavljalec si mora predhodno pridobiti
ustrezno dovoljenje upravljalca prometne povr{ine.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA V SMJ
LA[KO
6. ~len
V SMJ La{ko je vo‘nja, hoja ali parkiranje dovoljeno
samo za to namenjenih povr{inah. Prepovedano je voziti ali
parkirati na zelenih povr{inah (zelenice, parki, cvetli~ne grede).
Najve~ja dovoljena hitrost je 40 km/h.
7. ~len
Ne glede na prepoved pa je promet z vozili na javnih
prometnih povr{inah iz 6. ~lena tega odloka dovoljen v naslednjih primerih:
1. za preskrbovanje zaprtega obmo~ja, ~e dovoz ni mogo~ z dvori{~ne strani, praviloma med 6. in 9. uro, z vozili do
5 ton,
2. za interventne potrebe vozil gasilcev, policije, PTT,
komunalnih slu‘b, prve medicinske pomo~i, invalide s posebno invalidsko dovolilnico,
3. za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sede‘ ali
stalno prebivali{~e je na tem obmo~ju, ~e imajo gara‘o ali
zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemlji{~u
zgradbe, v kateri imajo sede‘ ali v njej stanujejo.
Promet z vozili iz prvega odstavka tega ~lena poteka –
kot je vrisano v projektu prometne ureditve v SMJ La{ko, ki
je sestavni del tega odloka.
8. ~len
Stanovalci, gospodarski in negospodarski subjekti v za
promet zaprtem obmo~ju so se dol‘ni oskrbovati z dvori{~a
ali drugega prostora, kjer so zato dani pogoji.
9. ~len
Za vsako vozilo iz 7. ~lena (razen 2. to~ke) tega odloka
je potrebno dovoljenje, ki ga izda ob~inska uprava.
III. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE
10. ~len
^e je pri nakladanju in razkladanju tovora nujno potrebno, da vozilo med nalaganjem in razkladanjem stoji na vozi{~u, kolesarski stezi ali hodniku za pe{ce, se mora delo za~eti
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takoj, ko vozilo parkira in ~im hitreje, kolikor je mogo~e tudi
kon~a. Med delom mora biti poskrbljeno za varnost drugih
udele‘encev v prometu. Tako delo sme trajati najve~ 30
minut.

IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE VOZIL
11. ~len
Parkiranje v SMJ La{ko je dovoljeno na s prometno
signalizacijo ozna~enih parkirnih povr{inah in tam, kjer to ni
izrecno prepovedano.
12. ~len
Na javnih parkirnih povr{inah, kjer je parkiranje ~asovno omejeno, mora voznik vozila ozna~iti ~as parkiranja oziroma ustavljanja s parkirno uro, ki mora biti vidno name{~ena za vetrobransko steklo.
Za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih povr{inah, kjer je dolo~eno pla~evanje, mora voznik pla~ati parkirnino. ^as parkiranja in parkiranje sta dolo~eni na dopolnilni
tabli prometnega znaka.
Vi{ino parkirnine dolo~i Ob~inski svet ob~ine La{ko.
13. ~len
Uporabnik rezerviranih parkirnih povr{in sklene s pristojnim organom ali poobla{~eno organizacijo pogodbo o
pla~ilu najemnine.
Vi{ino najemnine za rezervirane parkirne povr{ine dolo~i Ob~inski svet ob~ine La{ko.

V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH
VOZIL
14. ~len
^e ugotovi policija, ob~inska stra‘a ali komunalno-cestna in{pekcija, da je zapu{~eno, pokvarjeno, neregistrirano ali
po{kodovano vozilo, ki je ustavljeno ve~ kot 3 dni, odredi
odstranitev z javnih prometnih povr{in v SMJ La{ko.
V primeru, ~e lastnik ne izvr{i ustne odlo~be, ali ~e ni
mo‘no ugotoviti lastnika, vozilo odstrani poobla{~ena organizacija na zahtevo organa nadzora.
^e lastnika ni mo‘no ugotoviti, bremenijo stro{ki odstranitve prora~un.
Organ nadzora lahko napa~no parkirano vozilo blokira,
da ga lastnik oziroma voznik ne more uporabljati do identifikacije vozila oziroma poravnave mandatne kazni ali prevzema pla~ilnega naloga.

VI. KAZENSKE DOLO^BE
15. ~len
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekr{ek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e ne zagotovi oskrbovanja samo z dvori{~a ali drugega podobnega prostora, ~eprav je bilo uradno ugotovljeno, da so za to podani pogoji.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
16. ~len
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje, na kraju samem posameznik, ki:
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1. naro~i dostavo blaga in se pri tem ne ravna po 7.
~lenu odloka;
2. naklada ali razklada v nasprotju z 10. ~lenom tega
odloka;
3. vozi po javni prometni povr{ini, ~eprav je to s prometnim znakom ali talno ozna~bo prepovedano;
4. voznik, ki vozi vozilo po za promet zaprtem obmo~ju, pa nima pri sebi potrebnega dovoljenja, ali vozi v nasprotju z izdanim dovoljenjem (smer in ~as vo‘nje), ali nima
vidno predpisane ozna~be za vetrobranskim steklom;
5. vozi po javnih povr{inah z vozilom, za katero je
promet po taki povr{ini prepovedan;
6. pri parkiranju ne upo{teva prometnih znakov in talnih
obele‘b, oziroma parkira v nasprotju z 11. ~lenom tega odloka;
7. nima dobro vidno name{~ene parkirne ure za vetrobranskim steklom;
8. ~e pri parkiranju ne nastavi ~asa za~etka parkiranja
na parkirni uri.
17. ~len
Prisilna izterjava kazni se opravi po dolo~bah zakona o
davkih ob~anov, ~e je kaznovana fizi~na oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo obveznosti pravnih oseb,
~e je kaznovana pravna oseba.
18. ~len
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi policije (varnost cestnega prometa), pristojni ob~inski organi oziroma poobla{~ena organizacija.
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2820.
Ob~inski svet ob~ine La{ko je na podlagi 23. ~lena
statuta Ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95), 3. ~lena
zakona o zavodih (Uradni list RS, {t. 12/91) ter 35. ~lena
zakona o uresni~evanju javnega interesa na podro~ju kulture
(Uradni list RS, {t. 75/94) na 8. seji dne 20. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center La{ko
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom Ob~inski svet ob~ine La{ko (dalje: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod za opravljanje prireditvenih
dejavnosti na podro~ju kulture in {porta.
Javni zavod Prireditveni center je pravna oseba.
2. ~len
Ustanovitelj s tem odlokom dolo~a:
– ime in sede‘ zavoda,
– organiziranost zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, na~in in pogoje pridobivanja sredstev za delo,
– na~in razpolaganja s prese‘kom prihodkov nad odhodki,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge dolo~be.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
19. ~len
Ureditev prometa v SMJ La{ko bo potekal v fazah.
1. Faza obsega naslednje ureditve oziroma posega:
– postavitev fizi~nih ovir in odgovarjajo~ih neprometnih znakov;
– ureditev parkiranja na obstoje~em parkiri{~u ob Savinji (levi breg) in pri Banki Celje.
2. Faza obsega:
– rekonstrukcijo kri‘i{~ – oznake A, B, C v situaciji
vertikalne signalizacije in posegov v prostor;
– pove~anje parkirnega prostora ob Savinji (levi breg).
20. ~len
Dolo~be odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih
Ob~ine La{ko s spremembami in dopolnitvami (Uradni list
SRS, {t. 25/88 in Uradni list RS, {t. 20/91) se ne uporabljajo,
~e so v nasprotju z dolo~bami, ki jih ureja ta odlok za obmo~je SMJ La{ko.
21. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 343-015/95-002
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

II. IME IN SEDE@ JAVNEGA ZAVODA
3. ~len
Ime javnega zavoda je: Prireditveni center La{ko (dalje:
center).
Sestavni del imena je tudi znak ali grafi~na oblika imena. Oblika znaka ali grafi~na oblika imena se dolo~i s statutom.
Sede‘ centra je v La{kem, Trg svobode 6.
III. ORGANIZIRANOST CENTRA
4. ~len
V okviru centra delujeta naslednji organizacijski enoti:
1. Kulturni center La{ko z
– razstavi{~em La{ki dvorec in
– muzejsko zbirko
2. Dvorana Tri lilije
Podrobnej{a organiziranost centra se dolo~i s statutom
centra.
IV. DEJAVNOST CENTRA
5. ~len
Center opravlja naslednje dejavnosti:
0/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– dejavnost koncertnih in gledali{kih dvoran in podobnih zmogljivosti,
– dejavnost tonskih studijev,
– dejavnost agencij za prodajo vstopnic,
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– posredovanje, organiziranje gledali{kih, glasbenih in
drugih kulturnih dejavnosti,
– posredovanje, organiziranje likovnih razstav,
0/92.31 – umetni{ko ustvarjanje in poustvarjanje
– priprava in izvedba gledali{kih, opernih ali plesnih
prireditev, koncertov in drugih oderskih prireditev,
– dejavnost skupin, ansamblov, orkestrov ipd.
– zdru‘enja za izvajanje in pospe{evanje umetni{ke dejavnosti
G/52.486 – trgovina na drobno z umetni{kimi izdelki
– dejavnost prodajnih galerij,
– storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
DE/22.15 – drugo zalo‘ni{tvo:
– izdajanje: fotografij, grafik in razglednic,
– rokovnikov,
– obrazcev, plakatov, umetni{kih reprodukcij,
– drugih tiskanih predmetov,
O/92.13 – kinematografska dejavnost
– predvajanje filmov ali videofilmov v dvoranah, letnih
kinematografih in drugih primernih prostorih,
– dejavnost kinoklubov,
O/92.512 – delovanje muzejev,
O/92.72 – druge dejavnosti za sprostitev
– druge dejavnosti, povezane z rekreacijo, ki niso razvr{~ene ‘e drugje,
– {portna dejavnost
O/92.61 – obratovanje {portnih objektov
– dejavnost odkritih in pokritih {portnih objektov,
O/92.623 – druge {potne dejavnosti
– organiziranje in gojenje {portnih disciplin na odprtih
ali zaprtih prostorih za poklicne {portnike ali amaterje v
organizacijah z lastnimi objekti ali brez njih,
– organiziranje tekmovanj in propagiranje {portnih disciplin,
– dejavnost samostojnih {portnikov in atletov, sodnikov, trenerjev, in{truktorjev,
– dejavnost {ol za razne {portne discipline in igre.
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1. Direktor
8. ~len
Direktor vodi poslovanje in strokovno delo centra, zastopa center brez omejitev in odgovarja za zakonitost dela
centra.
9. ~len
Direktorja imenuje in razre{uje ustanovitelj na podlagi
javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Mandat direktorja traja {tiri leta.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti, ter na~in in postopek imenovanja direktorja, se dolo~ijo s statutom centra.
2. Ravnatelj organizacijske enote
10. ~len
^e funkcijo direktorja in ravnatelja Kulturnega centra
ne opravlja ena oseba, ravnatelja organizacijske enote imenuje, na podlagi javnega razpisa, svet centra na predlog direktorja centra in v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat ravnatelja traja {tiri leta.
^e funkcijo direktorja in ravnatelja opravlja ista oseba,
se za imenovanje ravnatelja uporablja na~in in postopek za
imenovanje direktorja.
Pogoji za imenovanje ravnatelja, na~in razre{itve pred
potekom mandata, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti se dolo~ijo s statutom centra.
3. Upravnik organizacijske enote dvorane Tri lilije
11. ~len
Upravnika organizacijske enote imenuja na podlagi javnega razpisa svet centra na predlog direktorja in s soglasjem
utanovitelja.
Mandat upravnika traja {tiri leta.
Pogoji za imenovanje upravnika, na~in razre{itve pred
potekom mandata, njegove naloge, pooblastila in odgovornosti se dolo~ijo s statutom centra.
B) Svet centra

V. ORGANI CENTRA
6. ~len
Organi centra so:
1. Uprava.
2. Svet centra.
3. Programska sveta organizacijskih enot.
Center lahko ima tudi druge organe, katerih pristojnosti,
sestavo, postopek izvolitev oziroma imenovanja in na~in dela
dolo~a statut centra.
A) Uprava
7. ~len
Center vodi uprava.
Upravo sestavljajo:
– direktor centra,
– ravnatelj organizacijske enote Kulturni center, - upravnik organizacijske enote Dvorana TRI LILIJE.
Funkcijo direktorja in ravnatelja organizacijske enote
lahko opravlja ena oseba.

12. ~len
Svet centra sestavlja devet ~lanov, in sicer:
1. trije predstavniki ustanovitelja,
2. trije predstavniki delavcev,
3. trije predstavniki zainteresirane javnosti.
13. ~len
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut centra,
– sprejema programe dela,
– finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un
– ter splo{ne akte, za katere je tako dolo~eno v statutu in
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
centra,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom centra.
Svet odlo~a tudi o spornih vpra{anjih, ki morebiti nastanejo med direktorjem in usmeritvami programskega sveta ali
med direktorjem in upravnikom dvorane oziroma drugimi
delavci s posebnimi pooblastili.
Svet na predlog direktorja v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo in ministrom pristojnim za podro~je {porta
sprejema tudi akt o sistemizaciji delovnih mest.
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14. ~len
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev volijo delavci neposredno.
Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na predlog organizacij in dru{tev in drugih zainteresiranih.
Mandat sveta traja 4 leta.
^lani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma voljeni.
C) Programska sveta organizacijskih enot
15. ~len
Center ime dva programska sveta:
– programski svet organizacijske enote Kulturni center in
– programski svet organizacijske enote Dvorana Tri lilije.
Programski svet je strokovni organ organizacijske enote.
Programski svet sestavljajo ~lani, ki jih imenuje svet
centra izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov
s podro~ja dela centra.
^lani programskega sveta so lahko po preteku mandata
ponovno imenovani.
16. ~len
Programski svet ima lahko najmanj tri in najve~ sedem
~lanov.
Programski svet obravnava vpra{anja s podro~ja strokovnega dela centra in daje direktorju ter svetu mnenja,
predloge, pobude in usmeritve za re{evanje teh vpra{anj.
Sestavo, na~in imenovanja in trajanje mandata ~lanov
ter druge naloge dolo~i statut v skladu s tem odlokom.

VI. SPLO[NI AKTI CENTRA
17. ~len
Center ima statut.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija centra,
– organi, njihove pristojnosti in na~in odlo~anja
– ter druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje centra, v skladu z zakoni in tem odlokom.
Center ima lahko tudi druge splo{ne akte, s katerimi se
urejajo vpra{anja, pomembna za delo in poslovanje centra, v
skladu z zakoni in tem odlokom.
18. ~len
Statut centra sprejme svet centra s soglasjem ustanovitelja.
Druge splo{ne akte sprejme svet centra, ~e ni s statutom
in tem odlokom dolo~eno, da jih sprejme direktor.
VII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOSTI ZA
OBVEZNOSTI CENTRA
19. ~len
Center pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ob~inskega prora~una za podro~je kulture
in {porta v skladu s kriteriji in merili pristojnih ministrstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– in iz drugih virov na na~in in pod pogoji, dolo~enimi z
zakonom in tem odlokom.
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Center je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim
premo‘enjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti centra do vi{ine sredstev, ki se z vsakoletnim prora~unom namenijo dejavnosti centra.
Prese‘ek prihodkov nad odhodki center uporablja izklju~no za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in
razvoj dejavnosti, v skladu z letnim programom. V primeru
primanjkljaja sredstev za dejavnost se na~in kritja primanjkljaja dolo~i v soglasju z ustanoviteljem.
20. ~len
Center ima za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, v upravljanju nepremi~nine in opremo, ki je v lasti v
ob~ine. Center ima lahko v opravljanju nepremi~nine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizi~nih oseb.
Pravice in obveznosti ustanovitelja centra in lastnika
nepremi~nin in opreme, ki ni v lasti ob~ine, se dolo~ijo s
pogodbo.
21. ~len
Nepremi~nine in oprema iz prej{njega ~lena {tejejo za
javno infrastrukturo na podro~ju kulture in {porta.
22. ~len
Center ima do ustanovitelja in lastnika nepremi~nin in
opreme naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poro~a o uresni~evanju sprejetega programa centra,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti
za katere je center ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju in lastniku potrebne podatke
v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do centra naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela centra z ob~inskimi programi za podro~je dela za katero je center ustanovljen;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finan~nim na~rtom;
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in sistemizaciji;
– druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
VIII. DONATORSTVO
23. ~len
Donator je lahko pravna ali fizi~na oseba.
Donator ima lahko svojega predstavnika v svetu centra
in v programskem svetu centra.
Medsebojne pravice in obveznosti donator in center
urejata s pogodbo o donatorstvu.
IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
24. ~len
Do imenovanja direktorja centra v skladu s tem odlokom opravlja funkcijo vr{ilca dol‘nosti direktorja dosedanji
ravnatelj kulturnega centra.
Do konstituiranja sveta centra v skladu s tem odlokom
opravlja naloge sveta centra dosedanji svet Kulturnega centra
La{ko.
25. ~len
Ustanovitelj zagotavlja centru vsa administrativna, finan~na in druga strokovna opravila v ob~inski upravi.
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26. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center La{ko (Uradni list
RS, {t. 55/93) v vseh svojih dolo~bah.
27. ~len
Center je dol‘an uskladiti svoje akte s tem odlokom v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
28. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 024-10/95-02
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.
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RS, {t. 55/95) je ‘upan Ob~ine Lo{ka dolina sprejel dne 12.
10. 1995
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na~rta za
grajski kompleks Sne‘nik
I
Javno se razgrne ureditveni na~rt grajskega kompleksa
Sne‘nik, ki ga je izdelalo podjetje Slovenijaprojekt iz Ljubljane.
II
Osnutek iz I. to~ke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih
Ob~ine Lo{ka dolina. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
Ob~ani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve.
IV
Ta sklep za~ne veljati takoj po objavi.

2821.

Stari trg, dne 16. oktobra 1995.

Ob~inski svet ob~ine La{ko je na podlagi 23. ~lena
statuta Ob~ine La{ko (Uradni list RS, {t. 34/95) na 8. seji dne
20. 9. 1995 sprejel

@upan
Ob~ine Lo{ka dolina
Jernej Zabukovec l. r.

SKLEP
I
Ob~inski svet ob~ine La{ko sprejema sklep o ukinitvi
zemlji{~a v splo{ni rabi:
– parc. {t. 1330/3 – pa{nik v izmeri 150 m², vpisan v
seznamu {t. XIX k.o. Rifengozd
II
Nepremi~nine iz I. to~ke tega sklepa preneha imeti status zemlji{~a v splo{ni rabi in ostane dru‘bena lastnina v
upravljanju Ob~ine La{ko.
III
Sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 351-18/95-02
La{ko, dne 20. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine La{ko
Matev‘ Kolar l. r.

LO[KA DOLINA
2822.
Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93) in 29. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95), ter na
podlagi 14. ~lena statuta Ob~ine Lo{ka dolina (Uradni list

MORAVSKE TOPLICE
2823.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 –
odlo~ba US RS, {t. 57/94 in 14/95) in 20. ~lena statuta
Ob~ine Moravske Toplice, je Ob~inski svet ob~ine Moravske
Toplice na seji dne 4. oktobra 1995 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Ob~ine Moravske Toplice
1. ~len
Besedilo 10. ~lena statuta Ob~ine Moravske Toplice se
spremeni tako, da se besedilo tega ~lena glasi:
“V ob~ini so naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Andrejci,
2. Krajevna skupnost Bogojina,
3. Krajevna skupnost Ivanovci,
4. Krajevna skupnost Krnci,
5. Krajevna skupnost Martjanci,
6. Krajevna skupnost Moravske Toplice,
7. Krajevna skupnost Motvarjevci,
8. Krajevna skupnost Nor{inci,
9. Krajevna skupnost Prosenjakovci,
10. Krajevna skupnost Ratkovci,
11. Krajevna skupnost Sebeborci,
12. Krajevna skupnost Selo-Fokovci,
13. Krajevna skupnost Te{anovci.
Krajevna skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un in je lahko
nosilec lastninske pravice na svojem premo‘enju.”
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2. ~len
Te spremembe in dopolnitve statuta za~nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 35/95
Moravske Toplice, dne 4. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Moravske Toplice
[tefan Kuhar l. r.

MURSKA SOBOTA
2824.
Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Ma~kovci je Svet Krajevne skupnosti Ma~kovci
na seji dne 3. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za obmo~je celotne Krajevne skupnosti
Ma~kovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Ku{tanovci,
Ma~kovci, Mo{~anci, Otovci, Pe~arovci, Poznanovci in
Prose~ka vas
1. ~len
Za obmo~je celotne Krajevne skupnosti Ma~kovci se
razpi{e referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v
denarju za financiranje:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdr‘evanja va{kih in ob~inskih cest,
– izgradnja in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘, vzdr‘evanje
pokopali{~, zvonikov in okolice,
– vzdr‘evanje va{ko-gasilskih domov, sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– sofinanciranje vodooskrbe, urejanje in vzdr‘evanje vodotokov,
– gradnja in vzdr‘evanje javne razsvetljave,
– vzdr‘evanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, dru{tvene dejavnosti vseh ostalih interesnih dejavnosti.
2. ~len
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
8 milijonov SIT letno. Vi{ina sredstev za posamezne namene
se dolo~i s programom in finan~nim na~rtom krajevne skupnosti.
3. ~len
Referendum bo v nedeljo 12. novembra 1995 od 7. do
19. ure na glasovalnih mestih, ki jih dolo~i volilna komisija.
4. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
ra~un Krajevne skupnosti Ma~kovci {t. 51900-645-30101.
Z njimi bo v skladu s programom, sprejetim na zborih
ob~anov, razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji
programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poro~ati na zborih ob~anov Krajevne
skupnosti Ma~kovci.
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5. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,
ki stalno prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti Ma~kovci, in sicer:
– 2% od neto pla~, nadomestil pla~ in drugih prejemkov, ki imajo zna~aj pla~;
– 2% od pla~ in dav~ne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti;
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je
enaka ali ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 9% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 3% od povpre~ne pla~e v Republiki Sloveniji v teko~em letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini;
– 10.000 SIT na leto, lastniki vikendov, po~itni{kih hi{ic, vinskih kleti in drugih objektov za bivanje, ki nimajo
stalnega bivali{~a na obmo~ju Krajevne skupnosti Ma~kovci.
V delovnih obveznostih:
– 2 delovna dneva po osem ur na gospodinjstvo.
Nadomestilo v denarju:
– za vsak neizvr{en delovni dan po 500 SIT za uro.
Svet Krajevne skupnosti Ma~kovci se poobla{~a, da
vsako leto valorizira vrednost denarnih in nedenarnih obveznosti, tako da se ohranijo dejanske obremenitve.
7. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka in obrtnikom bo obra~unavala in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Ma~kovci dostavi seznam zaposlenih
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne pla~uje od socialno-varstvenih pomo~i, od otro{kih dodatkov, invalidnin, od {tipendij, u~encev
in {tudentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od
regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. ~len
Pravico do glasovanja imajo vsi ob~ani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivali{~em v Krajevni skupnosti Ma~kovci in so starej{i od 18 let oziroma od 15 let, ~e
so v delovnem razmerju.
9. ~len
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Ma~kovci, pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Dru‘beni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem in samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni
odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obra~unavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje ter Republi{ka uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
10. ~len
Na referendumu glasujejo ob~ani neposredno in glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
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KRAJEVNA SKUPNOST MA^KOVCI
GLASOVNICA
Na referendumu dne 12. novembra 1995 za uvedbo
samoprispevka v denarju in delovnih obveznostih za dobo
petih let, to je 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, za sofinanciranje
programov:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacije in vzdr‘evanje va{kih in ob~inskih cest,
– izgradnja in vzdr‘evanje mrli{kih ve‘, vzdr‘evanje
pokopali{~, zvonikov in okolice,
– vzdr‘evanje va{ko-gasilskih domov, sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– sofinanciranje vodooskrbe, urejanje in vzdr‘evanje vodotokov,
– gradnja in vzdr‘evanje javne razsvetljave,
– vzdr‘evanje in gradnja ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, dru{tvene dejavnosti in ostalih interesnih dejavnosti,
glasujem
ZA

PROTI
({tampiljka)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkro‘i
“ZA”, ~e se z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma “PROTI”, ~e se z uvedbo ne strinja.
11. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Ma~kovci.
12. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispevka od{tevajo od osnove za dohodnino (7. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 48/90 in 34/92).
13. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 03-42/95
Ma~kovci, dne 3. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Ma~kovci
Franc Suki~ l. r.

OSILNICA
2825.
Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t.
U-I-13/94-65, {t. 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t.
U-I-144/94-18 in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-285/94-105) in 22.
~lena statuta Ob~ine Osilnica (Uradni list RS, {t. 25/95 in 35/
95) je Ob~inski svet ob~ine Osilnica na 7. seji dne 6. julija
1995 sprejel
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POSLOVNIK
Ob~inskega sveta ob~ine Osilnica
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).
2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in 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. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost
dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali drugih razlogov tako predpisano z zakonom.
5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.
6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa predsednik delovnega telesa.
7. ~len
Svet ima svoj pe~at, ki je dolo~en s statutom ob~ine.
Pe~at sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na
dopisih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje predsednik sveta.
Pe~at sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa in nadzorni odbor.
Pe~at sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajni{tvo
ob~ine.
II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA
8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. ^e seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsednik ob~inske
volilne komisije.
9. ~len
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog
najmanj ~etrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za svetnike in ‘upana.
10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu volitev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
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nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.
Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature.
Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.
III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV
1. Splo{ne dolo~be
11. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nosti, dolo~ene z zakonom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.
12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej
sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.
13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu
delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih
teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.
14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski
upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine in
druge informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.
@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgovoriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ^e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgovoriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.
2. Vpra{anja in pobude svetnikov
15. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena posebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.
16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in
postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozove, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morajo biti
na seji obvezno prisotna ‘upan, tajnik ob~ine in na~elniki
oddelkov v ob~inski upravi. ^e so ‘upan, tajnik ali na~elniki
oddelkov zadr‘ani, dolo~ijo, kdo jih bo nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.
18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delovnemu telesu, tajniku ob~ine ali na~elnikom oddelkov. Vpra{anje se postavi pisno oziroma, ~e to dovoli predsednik sveta
tudi ustno. Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot
3 minute.
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Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta takoj posredovati tistemu na katerega se nana{a. Odgovor na
tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki najkasneje
skupaj z vabilom za naslednjo sejo.
^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje skupaj z
vabilom za naslednjo sejo.
19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji
sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.
Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{anja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.
^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obrazlo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj,
mora podati pisni odgovor najkasneje skupaj z vabilom za
naslednjo sejo.
Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.
20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,
da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.
^e svet sprejme odlo~itev, da se o odgovoru opravi
razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra{anje
na dnevni red prve naslednje seje.
21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,
‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.
Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~inskega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.
22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski
upravi ali delovnemu telesu, ki morajo nanjo odgovoriti najkasneje do dneva sklica naslednje seje sveta.
^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih
teles, katerih ~lan je. Sej delovnih teles se morajo udele‘evati
tudi ostali ~lani delovnih teles. Svetnik, ki ne more priti na
sejo sveta ali delovnega telesa, katerega ~lan je, mora o tem
in o razlogih za odsotnost obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega telesa ali tajni{tvo ob~ine najpozneje do za~etka seje. ^e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov,
svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti predsednika sveta oziroma tajni{tvo ob~ine, mora to storiti takoj, ko je to
mogo~e.
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24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno lahko na
seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.
^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.
O razlogih za odsotnost s sej sveta in potrebnih ukrepih
se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke dnevnega reda seje sveta.

30. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik
sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico
zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~eni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i tudi gradivo za sejo.

IV. SEJE SVETA

31. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik
sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po pooblastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta podpredsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.
Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najstarej{i prisotni ob~inski svetnik.

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji
25. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s
programom dela sveta.
26. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi predsednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predloge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.
Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsednik sveta.
Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnevni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.
27. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo pobudo, na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo
najmanj ~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje
morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.
^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega predlagatelja ne skli~e seje v roku 10 dni od prejema zahteve za
sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa
hkrati predlo‘i ustrezno gradivo.
28. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se
po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.
Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.
29. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne
to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.
Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.
Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povabljene tudi druge osebe.

32. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej
sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.
@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.
33. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval
brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetnikov navzo~ na seji sveta.
2. Potek seje
34. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed
svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.
Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na
sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.
35. ~len
Ob~inski svet na za~etku seje dolo~i dnevni red. Pred
pri~etkom razprave po posameznih to~kah dnevnega reda
svet odlo~a o sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
36. ~len
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.
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Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.
O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.
Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
37. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu. Med sejo lahko svet spremeni vrstni red
obravnave posameznih to~k dnevnega reda.
38. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko
poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlagatelj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 10 minut.
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.
Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetniki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta priglasili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posamezen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.
39. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem
redu. ^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za
razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opominu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.
Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru odlo~i svet brez razprave.
Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr., veljajo oziroma se smiselno uporabljajo tudi za vse druge, ki sodelujejo na seji sveta.
40. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o
kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.
Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovnika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.
^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.
41. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi
pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ^e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.
Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.
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Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.
42. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave
ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.
43. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse
to~ke dnevnega reda.
3. Vzdr‘evanje reda na seji
44. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne
sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.
45. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i
naslednje ukrepe: opomin, odvzem besede, odstranitev s seje
ali z dela seje.
46. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni
dobil besede, ~e sega sogovorniku v besedo, ali ~e na kak
drug na~in kr{i red na seji.
Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetniku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji
tako, da onemogo~a delo sveta.
47. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z
dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.
48. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo~a nemoten potek seje.
^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.
49. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na
seji sveta, sejo sveta prekine.
4. Odlo~anje
50. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh
~lanov sveta.
Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetnikov v sejni dvorani.
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51. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku
seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.
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Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

52. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje le kadar tako dolo~a zakon ali statut, in
kadar to zahteva najmanj ~etrtina ~lanov sveta.

59. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sveta, razen ~e ni z zakonom ali statutom ob~ine druga~e
dolo~eno.
Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina izrekla
“za” njen sprejem.

53. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o
katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.

60. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi
izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet na predlog svetnika,
ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja ali na
predlog predsednika.

54. ~len
Pri javnem glasovanju lahko posamezen svetnik glasuje
“za” sprejem predlagane odlo~itve, ali “proti” sprejemu predlagane odlo~itve.
55. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika sveta ali ~etrtine
~lanov sveta.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po abecednem seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo “za”, ali “proti”.
56. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom sveta.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “za” in “proti”. Svetnik glasuje tako, da obkro`i
besedo “za” ali “proti”.
57. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja tajnik ob~ine.
Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.
Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
58. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “za” in {tevilo glasov “proti”, oziroma
pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

5. Zapisnik seje sveta
61. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne
podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi tajnik ob~ine.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo
vodil in tajnik ob~ine.
62. ~len
O delu seje se hranijo lahko tudi zvo~ni zapisi, ki se
hranijo skupaj z zapisnikom in drugim gradivom.
^e svet tako odlo~i, se na seji sveta vodi dobesedni
zapis (magnetogram seje).
Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati zapis
iz prej{nejga odstavka in pravico redakcijskih popravkov
svojega govora na seji ob~inskega sveta. Popravki ne smejo
spremeniti smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu
odlo~i o dopustnosti popravka predsednik sveta.
Pregled zapisov govornik potrdi s podpisom.
Dobesedni zapisi se na zahtevo izro~ijo svetnikom, predlagateljem in ‘upanu.
63. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,
ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej{a navodila tajnik ob~ine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
64. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in
gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.
V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~ili.
6. Predsednik sveta
65. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obravnavo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
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– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med
posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom
in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in
naloge, ki mu jih dolo~i svet.
66. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
67. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne
more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati naloge predsednika sveta, prevzame naloge predsednika najstarej{i svetnik.
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73. ~len
Svet in ‘upan ustanovita skupna delovna telesa. V aktu
o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njihova
sestava in naloge.
74. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa
na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta in ‘upana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.
Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

V. AKTI OB^INSKEGA SVETA
1. Splo{ne dolo~be

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet
68. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi.
Predsedniku pri pripravi in vodenju sej sveta pomaga
tajnik ob~ine, ki opravlja tudi druga opravila potrebna za
nemoteno delo sveta.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik ob~ine.
@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in
administrativno tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob~inskega sveta.
8. Delovna telesa sveta
69. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z
dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.
Delovna telesa sveta so komisije in odbori.
70. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posameznih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pripravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripravo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.
Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo podro~je.
71. ~len
Svet ima {est stalnih komisij, ki jih dolo~a statut Ob~ine
Osilnica.
Naloge in pristojnosti stalnih komisij so opredeljene v
odloku.
72. ~len
Ob~inski svet ima dva odbora, ki ju dolo~a statut Ob~ine Osilnica.
Naloge in pristojnosti stalnih odborov so opredeljene v
odloku.

75. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
76. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v
skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financirajo iz ob~inskega prora~una.
2. Postopek za sprejem odloka
77. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih
spornih ~lenih predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih
poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih
predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka
v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.
78. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nadaljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek
kon~an.
79. ~len
@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.
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Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.
80. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem
amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.
Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za~etka glasovanja o amandmajih.
Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasovanje predlog odloka v celoti.
Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vnesenimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi statutarnopravna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i
svet.
^e statutarnopravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejetem odloku na prvi prihodnji seji.
3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka
81. ~len
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po
hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.
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86. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.
^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “za” ali “proti”.
87. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina navzo~ih svetnikov, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na ve~ina.
88. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi drugi krog glasovanja. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem
glasovanju dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju
ve~ kandidatov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo
najvi{je {tevilo glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z
‘rebom.
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

82. ~len
Pri hitrem postopku na seji lahko amandma predlo‘i
posamezni svetnik ali predlagatelj odloka. Amandma lahko
predlaga tudi ‘upan, kadar ni predlagatelj odloka.

89. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

4. Sprejem drugih aktov sveta

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

83. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o
prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.
Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaznem postopku.
Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

90. ~len
Volitve predsednika in podpredsednika sveta se izvedejo v skladu z dolo~ili statuta.

84. ~len
V statutu Ob~ine Osilnica so podrobneje dolo~ene vrste
aktov in na~in njihovega sprejemanja ter njihova objava.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta
91. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov, ki jo pripravi komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso
izvoljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.
^e tudi na ta na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov delovnega telesa.

1. Splo{ne dolo~be
4. Imenovanje pod‘upana
85. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli oziroma imenuje svet, se opravijo po dolo~bah tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem dolo~i ali se bo izvedlo javno ali
tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se bo izvedlo javno glasovanje izvede
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

92. ~len
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.
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5. Imenovanje tajnika
93. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim
glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh
~lanov sveta.
6. Postopek za razre{itev
94. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje
po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagateljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.
^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za izvolitev oziroma imenovanje je pristojen tudi za predlaganje
njihove razre{itve.
Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.
7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine
95. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.
Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni in imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.
^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.
Za tajnika ob~ine lahko svet sprejme sklep, da je dol‘an
opravljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar
ne dalj kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA
96. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razre{evanje nastalih problemov.
97. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in
zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~inske pristojnosti.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.
98. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih
obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posamezne zadeve.
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@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.
99. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na
vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju sklepov sveta.
V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.
^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.
100. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov.
101. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo
sveta in delovnih teles sveta.
102. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadr‘i objavo takega akta in predlaga ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji,
pri ~emer mora pismeno navesti razloge za zadr‘anje take
odlo~itve. Predsednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje
o zadr‘anem splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo.
^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
103. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e
‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.
^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sredstvi mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

VIII. JAVNOST DELA
104. ~len
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o sprejetih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sredstev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in poslovnik.
105. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva
javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.
106. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
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Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.
107. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in
v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
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2826.
Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS, 57/94 in 14/95), 25., 28. in 75. ~lena zakona o
gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 457.
~lena zakona o gospodarskih dru‘bah (Uradni list RS, {t.
30/93) in 99. ~lena statuta Ob~ine Piran (Uradne objave, {t.
8/95) je Ob~inski svet ob~ine Piran na seji dne 21. 9. 1995
sprejel

108. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

ODLOK
o statusnem preoblikovanju letali{kega podjetja
“AERODROM PORTORO@”, d.o.o., Se~ovlje v javno
letali{ko podjetje “AERODROM PORTORO@”, d.o.o.

IX. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

1. ~len
Letali{ko podjetje Aerodrom Portoro‘, d.o.o., se s tem
odlokom preoblikuje v javno letali{ko podjetje Aerodrom
Portoro‘, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Edini ustanovitelj in dru‘benik javnega podjetja je Ob~ina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice izvr{uje Ob~inski svet ob~ine
Piran.

109. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlaga vsak svetnik. Predlog spremembe po{lje predlagatelj predsedniku sveta.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.
110. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be poslovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujo~i. ^e se
predsedujo~i glede razlage ne more odlo~iti umakne obravnavano to~ko z dnevnega reda in nalo‘i statutarnopravni
komisiji, da pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be
do naslednje seje sveta.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnopravna komisija.
Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno-pravna komisija ali predsedujo~i odlo~i
svet.

X. KON^NI DOLO^BI
111. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati za~asni poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Osilnica, ki je bil
sprejet na 1. seji dne 17. 12. 1994.
112. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 490/95
Osilnica, dne 6. julija 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Osilnica
Jo‘e [timec l. r.

2. ~len
Javno podjetje je dru‘ba z omejeno odgovornostjo.
Firma javnega podjetja je: “Javno letali{ko podjetje
Aerodrom Portoro`, d.o.o.”.
Sede‘ javnega podjetja je: Se~ovlje, 19, 66333 Se~ovlje.
3. ~len
Javno podjetje opravlja javno slu‘bo na podro~ju vzdr‘evanja letali{ke infrastrukture in letali{kih storitev, kakor
tudi druge dejavnosti, navedene v tem aktu.
Dejavnosti, ki jih javno podjetje opravlja kot gospodarsko javno slu‘bo, so naslednje:
F 45.23 – Gradnja cest, ‘elezni{kih prog, letali{~ in
{portnih objektov
– popravilo in vzdr‘evanje letali{~
F 45.34 – Druge instalacije pri gradnjah
– razsvetljava in signalizacija letali{~
I 63.11 – Prekladanje
I 63.12 – Skladi{~enje
I 63.23 – Druge pomo‘ne dejavnosti v zra~nem prometu
K 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Druge dejavnosti, ki jih opravlja javno podjetje so:
G 50.50 – Trgovina na drobno z motornimi gorivi
G 51.14 – Posredni{tvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, letal
G 52.11 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, prete‘no z ‘ivili
G 52.12 – Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G 52.2 – Trgovina na drobno z ‘ivili, pija~ami in tobakom v specializiranih prodajalnah
H 55.52 – Priprava in dostava hrane (catering)
I 60.22 – Taksi
I 60.23 – Drugi kopenski potni{ki prevoz
I 62.20 – Izredni zra~ni prevoz
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I 63.21 – Druge pomo‘ne dejavnosti v kopenskem prometu
I 63.30 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti
I 63.40 – Dejavnosti drugih prometnih agencij ({pedicija)
K 70.20 – Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
K 71.10 – Dajanje avtomobilov v najem
K 71.23 – Dajanje zra~nih plovil v najem
K 74.40 – Ekonomska propaganda
K 74.81 – Fotografiranje z letal
M 80.422 – Drugo izobra‘evanje, d.n.
Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne slu‘be.
4. ~len
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premo‘enjem.
Ustanovitelj in dru‘beniki za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
5. ~len
Javno podjetje nastopa v pravnem prometu v svojem
imenu in za svoj ra~un.
Pooblastila javnega podjetja v pravnem prometu so neomejena.
6. ~len
Javno podjetje v pravnem prometu zastopa direktor, ki
je odgovoren za organizacijo, upravljanje in poslovanje dru‘be kot tudi za spo{tovanje predpisov in izvr{evanje sklepov
ustanoviteja, nadzornega sveta in dolo~il statuta javnega podjetja.
7. ~len
Vi{ina osnovnega kapitala javnega podjetja zna{a
154,437.537,50 SIT po bilan~ni vrednosti na dan 31. 12.
1992.
Osnovni kapital v celoti zagotovi ustanovitelj. Osnovni
kapital sestavljajo poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
8. ~len
Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju
javne slu‘be, ki so v lasti ustanovitelja, upravlja, uporablja in
izkori{~a javno podjetje v skladu s posebno pogodbo.
S pogodbo iz prej{njega odstavka se opredelijo vsa razmerja glede pravic in obveznosti v zvezi z uporabo infrastrukturnih objektov in naprav, ob upo{tevanju dejstva, da
tudi Obalni letalski center Portoro‘, ki se ukvarja z letalsko
dejavnostjo uporablja te objekte in naprave v skladu s programom dela, ki ga sprejme ob~inski svet.
9. ~len
Javno podjetje je ustanovljeno za nedolo~en ~as.
10. ~len
Ustanovitelju pripada poslovni dele‘ v vi{ini 100%.
Edini dru‘benik – Ob~ina Piran lahko sklene, da pristopijo v dru‘bo novi dru‘beniki tako, da vpla~ajo nove osnovne
vlo‘ke ali pa da edini dru‘benik – Ob~ina Piran odsvoji del
svojega poslovnega dele‘a novemu dru‘beniku. Razmerja
med dru‘beniki se uredijo z dru‘beno pogodbo.
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11. ~len
Ustanovitelj v okviru ustanoviteljskih pravic:
– imenuje in razre{uje direktorja,
– dolo~a cene oziroma tarife javnih dobrin (za dejavnosti, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna slu‘ba),
– dolo~a re‘im izvajanja dejavnosti, ki sodijo v okvir
javne slu‘be,
– imenuje ~lane nadzornega sveta,
– dolo~a pogoje za uporabo letali{~a in letali{ke infrastrukture za druge uporabnike.
12. ~len
Javno podjetje upravlja ustanovitelj neposredno.
V okviru upravljalskih upravi~enj ustanovitelj:
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni
ra~un,
– odlo~a o vseh vpra{anjih, pomembnih za redno izvajanje javne slu‘be.
– sprejme letno poro~ilo in odlo~a o uporabi dobi~ka
oziroma kritju izgube,
– odlo~a o pove~anju in zmanj{anju osnovnega kapitala,
– dolo~a poslovno politiko ter prioritetne dejavnosti
dru‘be,
– sprejema programe dela in plan razvoja,
– odlo~a o spremembi firme, dejavnosti in sede‘a ter o
drugih statusnih spremembah, kakor tudi o prenehanju javnega podjetja in
– odlo~a o drugih vpra{anjih, za katera tako dolo~a zakon.
13. ~len
Poslovanje javnega podjetja vodi direktor, ki je imenovan za dobo 4 let in je lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razre{uje ustanovitelj na predlog
nadzornega sveta na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na
na~in in po postopku dolo~enem s statutom.
Direktor v okviru poslovodne funkcije opravlja zlasti
naslednje naloge:
– organizira in vodi delovni proces,
– pripravlja predloge odlo~itev, ki jih sprejema ustanovitelj,
– skrbi za pripravo poslovnega poro~ila, obra~una in
zaklju~nega ra~una,
– izvr{uje odlo~itve ustanovitelja ter
– zastopa in predstavlja dru‘bo.
Za sklepanje poslov v vrednosti nad 5 milijonov SIT
mora direktor dobiti soglasje nadzornega sveta.
14. ~len
Javno podjetje ima nadzorni svet, katerih ~lane imenuje
in razre{uje ustanovitelj.
Nadzorni svet ima pet ~lanov. En ~lan je ‘upan ali
pod‘upan, trije ~lani so predstavniki ustanovitelja, en ~lan pa
je zunanji. ^lani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 let
in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj po potrebi imenuje strokovne komisije, ki
sodelujejo pri delu nadzornega sveta.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje poslovna poro~ila in ostalo poslovno dokumentacijo ter o svojih ugotovitvah poro~a ustanovitelju.
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S statutom se podrobneje uredijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
15. ~len
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo iz dohodka,
dose‘enega z opravljanjem dejavnosti, iz sredstev prora~una
Ob~ine Piran v skladu z letnim programom dela javnega
podjetja in iz drugih virov, dolo~enih z zakonom ali drugimi
predpisi republike oziroma ob~ine.
16. ~len
Javno podjetje izkazuje poslovne rezultate v skladu s
predpisanimi ra~unovodskimi standardi. Letno poro~ilo, ki
ga pripravi direktor obsega: bilanco stanja, izkaz uspeha in
predlog o delitvi dobi~ka oziroma kritju izgube.
Ustanovitelj odlo~a o uporabi dobi~ka oziroma o pokrivanju izgube javnega podjetja. V primeru izgube mora nadzorni svet analizirati in prikazati, v kolik{ni meri so poslovni
rezultati posledica slabega vodenja poslov dru‘be. O svojih
ugotovitvah nadzorni svet poro~a ustanovitelju.
17. ~len
Do imenovanja direktorja javnega podjetja opravlja njegove naloge kot vr{ilec dol‘nosti sedanji direktor Letali{kega
podjetja Aerodrom Portoro‘, d.o.o., ki poskrbi za nadaljevanje poslovanja dru‘be in opravi vsa potrebna dejanja za vpis
v sodni register in preoblikovanje dru‘be.
18. ~len
S tem odlokom se nadomesti akt o ustanovitvi dru‘be z
omejeno odgovornostjo v dru‘beni lastnini Letali{ko podjetje Aerodrom Portoro‘, d.o.o., Se~ovlje.
19. ~len
Pravice zaposlenih v dru‘bi bodo urejene po dolo~bah
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list
RS, {t. 42/93).
20. ~len
S statutom se podrobneje uredijo vsa vpra{anja, pomembna za polo‘aj in poslovanje javnega podjetja.
Statut javnega podjetja sprejme nadzorni svet ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Ob~inski svet da soglasje k
statutu dru‘be v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati akt o
reorganizaciji letali{kega podjetja Aerodrom Portoro‘, d.o.o.,
Se~ovlje (Uradne objave, {t. 41/93).
22. ~len
Ta odlok pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 021-2/95
Piran, dne 21. septembra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
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Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta ufficiale della R.S., n. 72/93, 57/94, 14/95, e decreti della Corte costituzionale, n. 6/94 e 45/94), visti gli articoli
25, 28 e 75 della Legge concernente i servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 32/93), visto l’articolo
457 della Legge concernente le società commerciali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 30/93) e visto l’articolo 99 dello
Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali n. 8/
95), il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 21 settembre 1995 ha approvato il
DECRETO
concernente la trasformazione dell’Azienda
aeroportuale “AERODROM PORTORO@”, S.r.l.,
Sicciole in Azienda aeroportuale pubblica
“AERODROM PORTORO@”, S.r.l.
Art. 1
Con questo decreto l’Azienda aeroportuale “Aerodrom
Portoro`”. S.r.l. si trasforma in Azienda aeroportuale pubblica “Aerodrom Portoro`”, S.r.l. (nel seguito: azienda pubblica).
Fondatore e socio unico dell’azienda pubblica è il Comune di Pirano, con sede in piazza Tartini, 2, a Pirano (nel
seguito: il fondatore).
I diritti di fondatore vengono esercitati dal Consiglio
comunale di Pirano.
Art. 2
L’azienda pubblica è una società a responsabilità limitata.
La ragione sociale dell’azienda pubblica è: “Azienda
aeroportuale pubblica Aerodrom Portoro`, S.r.l.”.
La sede dell’azienda pubblica è a Sicciole n. 19, 66333
Sicciole.
Art. 3
L’azienda pubblica esercita il pubblico servizio aeroportuale, la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, i
servizi aeroportuali stessi ed altre attività, come nel presente
atto.
Le attività che vengono espletate dall’azienda pubblica
quale servizio pubblico economico sono le seguenti:
F 45.23 – Costruzione di strade, binari ferroviari, aeroporti e impianti sportivi
– riparazione e manutenzione degli aeroporti
F 45.34 – Altre installazioni nelle opere di costruzione
– illuminazione e impianti di segnalazione degli aeroporti
I 63.11 – Lavori di caricamento e scaricamento
I 63.12 – Immagazzinamento
I 63.23 – Altre attività sussidiarie nel traffico aereo
K 74.60 – Attività investigative e di protezione
Altre attività svolte dall’azienda pubblica sono le seguenti:
G 50.50 – Commercio al dettaglio di carburanti
G 51.14 – Intermediazione nella vendita di macchinari,
equipaggiamento industriale, aerei
G 52.11 – Commercio al dettaglio, in prevalenza di
generi alimentari, nelle rivendite non specializzate
G 52.12 – Commercio al dettaglio in altre rivendite non
specializzate
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G 52.2 – Commercio al dettaglio di generi alimentari,
bevande e tabacchi in rivendite specializzate
H 55.52 – Preparazione e distribuzione dei cibi (catering)
I 60.22 – Taxi
I 60.23 – Altro trasporto di viaggiatori su terra ferma
I 62.20 – Trasporti aerei straordinari
I 63.21 – Altre attività sussidiarie nei trasporti su terraferma
I 63.30 – Prestazioni delle agenzie e organizzatori di
viaggi, nonché attività collegate con il turismo
I 63.40 – Attività di altre agenzie di trasporti (spedizionieri)
K 70.20 – Affitto di beni immobili propri
K 71.10 – Noleggio di automobili
K 71.10 – Noleggio di velivoli
K 74.40 – Propaganda economica
K 74.81 – Servizi fotografici dagli aerei
M 80.422 – Altre attività educative
Nell’ambito del proprio esercizio l’azienda pubblica è
tenuta in primo luogo a provvedere all’esercizio delle attività
definite quali servizi pubblici economici.
Art. 4
L’azienda pubblica risponde dei propri obblighi con
tutto il suo patrimonio.
Il fondatore e i soci non rispondono degli obblighi
dell’azienda pubblica.
Art. 5
Nel traffico giuridico l’azienda pubblica agisce in nome
e per conto proprio.
Le attribuzioni dell’azienda pubblica nel traffico giuridico sono illimitate.
Art. 6
Nel traffico giuridico l’azienda pubblica è rappresentata
dal direttore che risponde dell’organizzazione, amministrazione e direzione della società come pure del rispetto delle
prescrizioni e dell’attuazione delle deliberazioni del fondatore, del collegio sindacale e delle disposizioni dello statuto
dell’azienda pubblica.
Art. 7
Il valore del capitale sociale dell’azienda pubblica ammonta pari a 154.437.537,50 SIT, secondo lo stato patrimoniale al 31. 12. 1992.
Il capitale sociale viene integralmente garantito dal fondatore. Il capitale sociale è costituito dai mezzi d’esercizio
indicati negli allegati che sono parte integrante di questo
decreto.
Art. 8
Gli impianti e le attrezzature delle infrastrutture, destinati all’espletamento del pubblico servizio, che sono di proprietà del fondatore, vengono gestiti, usati e utilizzati
dall’azienda pubblica in base ad un contratto speciale.
Con il contratto di cui sopra, vengono definiti tutti i
rapporti riguardanti i diritti e gli obblighi relativi all’utilizzazione degli impianti ed attrezzature infrastrutturali, tenendo
conto che tali impianti ed attrezzature vengono usati, in conformità al programma di lavoro approvato dal consiglio comunale e dal Centro aeronautico costiero di Portorose che nel
Comune di Pirano si occupa dell’ attività aerea.
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Art. 9
L’azienda pubblica viene fondata a tempo indeterminato.
Art. 10
Al fondatore appartiene la quota d’esercizio per l’ammontare del 100 p.c.
Il socio unico – Comune di Pirano, può decidere l’entrata di nuovi soci nella società sulla base della sottoscrizione di
nuove quote, oppure con l’alienazione da parte dello stesso,
cioè del socio unico – Comune di Pirano, di una parte della
propria quota per destinarla al nuovo socio. I rapporti tra soci
sono regolati dal contratto sociale.
Art. 11
Il fondatore, nell’ambito dei propri diritti:
– nomina e revoca il direttore,
– stabilisce i prezzi ossia le tariffe dei beni pubblici (per
le attività che l’azienda svolge in qualità di servizio pubblico
economico),
– stabilisce il regime dello svolgimento delle attività
che rientrano nell’ambito del servizio pubblico,
– nomina i membri del collegio sindacale,
– stabilisce le norme di utilizzazione dell’aeroporto e
delle infrastrutture aeroportuali per gli altri utenti.
Art. 12
L’azienda pubblica è amministrata direttamente dal fondatore.
Il fondatore, nell’ambito delle attribuzioni di amministratore:
– approva la relazione finanziaria, i rendiconti e il bilancio consuntivo,
– decide in merito a tutte le questioni significative per
un funzionamento regolare del servizio pubblico,
– approva la relazione annuale e decide sull’utilizzo
dell’utile ossia sulla copertura della perdita,
– decide sull’aumento o riduzione del capitale sociale,
– stabilisce la politica d’affari e le attività prioritarie
della società,
– approva i programmi di lavoro e il piano di sviluppo,
– decide sul cambiamento della ragione sociale, dell’attività e della sede nonché in merito ad altri cambiamenti di
natura giuridica, come pure sulla cessazione dell’azienda
pubblica, e
– decide in merito ad altre questioni, se così viene stabilito dalla legge.
Art. 13
La direzione dell’ente viene svolta dal direttore che
viene nominato per un periodo di 4 anni con la possibilità di
riconferma della nomina.
Il direttore viene nominato e revocato dal fondatore su
proposta del collegio sindacale e in base al concorso pubblico, secondo le condizioni, le modalità e le procedure stabilite
dalla legge.
Nell’ambito della sua funzione direttiva il direttore svolge soprattutto i seguenti compiti:
– organizza e dirige il processo lavorativo,
– prepara le proposte delle decisioni che vengono approvate dal fondatore,
– provvede alla redazione della relazione sull’esercizio,
del rendiconto e del bilancio consuntivo,
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– attua le deliberazioni del fondatore nonché
– rappresenta la società.
Gli affari, il cui valore supera i 5 milioni di talleri,
possono venire conclusi dal direttore, previo consenso del
collegio sindacale.
Art. 14
I membri del collegio sindacale dell’azienda pubblica
vengono nominati e revocati dal fondatore.
Il collegio sindacale è formato da cinque membri. Un
membro è il sindaco o vicesindaco, tre membri rappresentano
il fondatore e un membro è esterno. I membri del collegio
sindacale vengono nominati per un periodo di 4 anni con la
possibilità di riconferma della nomina.
Per coadiuvare il lavoro del collegio sindacale il fondatore nomina, all’occorrenza, commissioni tecnico professionali.
Il collegio sindacale sovrintende la direzione degli affari dell’azienda pubblica, esamina le relazioni sull’esercizio
ed altra documentazione, e riferisce le sue conclusioni al
fondatore.
Le competenze del collegio sindacale e le altre questioni, legate al suo funzionamento, vengono regolate in maniera
particolareggiata dallo statuto.
Art. 15
L’attività dell’azienda pubblica viene finanziata dai proventi conseguiti dall’esercizio, dai mezzi di bilancio del Comune di Pirano, in armonia al programma annuale di lavoro
dell’azienda pubblica, e da altre fonti, stabilite dalla legge o
da altre norme legislative dello Stato o del Comune.
Art. 16
Il bilancio di esercizio dell’azienda pubblica viene redatto come prescritto dagli standard di contabilità pubblica.
La relazione annuale, redatta dal direttore, comprende lo
stato patrimoniale, il conto economico e la proposta di ripartizione dell’utile o di copertura della perdita.
Il fondatore decide in merito all’utilizzo dell’utile ossia
della copertura della perdita dell’azienda pubblica. Nel caso
si verifichi una perdita il collegio sindacale è tenuto ad analizzarla e stabilire se, e in quale misura, tale risultato d’esercizio dipende dalla cattiva conduzione degli affari della società. Il collegio sindacale informa il fondatore delle proprie
conclusioni.
Art. 17
Fino alla nomina del direttore dell’azienda pubblica, i
compiti vengono svolti, dal direttore in carica dell’Azienda
aeroportuale Aerodrom Portoro‘, S.r.l., in qualità di facente
funzioni. Questi provvede alla continuazione dell’esercizio
della società e compie tutti gli atti necessari per eseguire la
trasformazione della società e per iscrivere la stessa nel registro giudiziario.
Art. 18
Il presente decreto sostituisce l’atto di costituzione della
società a responsabilità limitata, di proprietà collettiva,
l’Azienda aeroportuale Aerodrom Portoro‘, S.r.l., Sicciole.
Art. 19
I diritti dei dipendenti dell’azienda vengono regolati in
ottemperanza alle disposizioni della Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione (G.U. della R.S., n. 42/93).
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Art. 20
Tutte le questioni significative per la posizione e l’esercizio dell’azienda pubblica vengono regolate in maniera particolareggiata dallo statuto.
Lo statuto dell’azienda pubblica viene approvato dal
collegio sindacale, previo consenso del fondatore. Il consiglio comunale formula il consenso allo statuto della società
entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto
cessa ad avere effetto l’atto concernente la riorganizzazione
dell’Azienda aeroportuale Aerodrom Portoro‘, S.r.l., Sicciole (Foglio annunzi ufficiali, n. 41/93).
Art. 22
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 021-2/95
Pirano, 21 settembre 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

PTUJ
2827.
Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93 in 33/94) in 20. ~lena statuta Mestne
ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 11/95)
RAZPISUJEM
volitve v krajevne svete mestnih in primestnih ~etrti v
Mestni ob~ini Ptuj
1
Pred~asne volitve v krajevne svete mestnih ~etrti: Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero in Breg in primestnih
~etrti: Markovci, Grajena, Rogoznica in Hajdina se opravijo
v nedeljo, 17. decembra 1995.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za
volilna opravila, se {teje 21. oktober 1995.
3
Za izvedbo volitev skrbijo Volilna komisija Mestne
ob~ine Ptuj in volilne komisije ~etrti.
[t. 013-4-4-/95
Ptuj, dne 21. oktobra 1995.
@upan
Mestne ob~ine Ptuj
dr. Miroslav Luci l. r.
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RADENCI
2828.
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SE@ANA
2829.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, {t. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,
56/93) je sprejel Ob~inski svet ob~ine Radenci na seji dne 27.
9. 1995

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 16. ~lena statuta Ob~ine Se‘ana
(Uradni list RS, {t. 28/95 in 35/95) je Ob~inski svet ob~ine
Se‘ana na seji dne 28. 9.1995 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega na~rta
“Zdravili{ki kompleks Radenci”

ODLOK
o prora~unu Ob~ine Se‘ana za leto 1995

1
Ob~inski svet ob~ine Radenci odreja javno razgrnitev
sprememb ureditvenega na~rta Zdravili{ki kompleks Radenci (odlok o ureditvenem na~rtu “Zdravili{ki kompleks Radenci” Uradne objave ob~inskih skup{~in Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, {t. 33/87), ki ga je izdelala
Dru`ba za na~rtovanje in in`eniring, d.o.o., Murska Sobota
pod {t. UN-10/95 in je v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoro~nega plana Ob~ine Gornja Radgona za obdobje
1986–2000 (Uradne objave ob~inskih skup{~in Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, {t. 5/86, 1/90,
16/91 in Uradni list RS, {t. 7/95) ter s srednjero~nim dru`benim planom Ob~ine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990
(Uradne objave ob~inskih skup{~in Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, {t. 10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, {t. 7/95).
2
V osnutku spremembe navedenega ureditvenega na~rta
se namesto manj{e teni{ke dvorane z garderobami vzhodno
od obstoje~ih zunanjih teni{kih igri{~ predvidi:
– ve~ja teni{ka dvorana s spremljajo~im programom (ob
slu‘nostnih prostorih tudi prostori za potrebe uradnega tekmovanja, gostinstvo in trgovina) na mestu obstoje~ih teni{kih igri{~,
– premestitev zunanjih teni{kih igri{~ vzhodno od obstoje~ih,
– manj{a tribuna zunanjega teni{kega igri{~a ob dvorani in
– povezovalni hodnik od hotela Radin do dvorane.
3
Javna razgrnitev spremembe ureditvenega na~rta traja
30 dni od dneva veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sede‘u KS Radenci in v prostorih
Ob~ine Radenci. V ~asu javne razgrnitve KS Radenci organizira javno obravnavo, zato se ji dostavi en izvod osnutka.
4
Po poteku javne razgrnitve svet krajevne skupnosti v
petnajstih dneh oblikuje svoje stali{~e in ga skupaj z ostalimi
pripombami in predlogi dostavi ‘upanu Ob~ine Radenci, ki
poskrbi za prou~itev pripomb in jih predlo‘i Ob~inskemu
svetu ob~ine Radenci.
5
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 028-17/95
Radenci, dne 2. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Radenci
Jo‘e Flegar, dipl. ek. l. r.

1. ~len
Prora~un Ob~ine Se‘ana za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Ob~ini Se‘ana.
2. ~len
Ob~inski prora~un za leto 1995 obsega 701,153.000,00
SIT in
sicer v:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov
679,939.000,00 SIT
– odhodkov
683,193.000,00 SIT
b) ra~un financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)
21,214.000,00 SIT
– odhodkov (odpla~evanje
posojil)
17,960.000,00 SIT
Od skupnega obsega prora~una v znesku 701,153.000,00
SIT se razporedi za:
– teko~e obveznosti
683,193.000,00 SIT
– odpla~ilo kreditov
17,960.000,00 SIT
Podrobnej{i pregled prihodkov in odhodkov prora~una
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in ra~unu financiranja, ki sta sestavni del ob~inskega prora~una.
3. ~len
Od vseh prora~unskih prihodkov se v rezervni sklad
Ob~ine Se‘ana odvaja 0,5%. Izlo~anje v rezervni sklad se
praviloma izvaja mese~no oziroma najkasneje do 31. 12.
teko~ega leta.
4. ~len
Prihodki od prodaje in najema ob~inskega premo‘enja
ter prihodki, ki jih upravni organi dose‘ejo s svojo dejavnostjo so prihodek ob~inskega prora~una.
5. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov.
6. ~len
Prora~unski porabniki so dol‘ni uporabljati sredstva le
za namene opredeljene v prora~unu in ne smejo prevzemati
na ra~un ob~inskega prora~una obveznosti, ki bi presegale
sredstva odobrena s prora~unom.
7. ~len
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale
zaradi posledic izrednih okoli{~in kot so zlasti: poplava, su{a, po‘ar, potres in druge naravne nesre~e, epidemije, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci odlo~a ob~inski
svet.
V nujnih primerih odlo~a ‘upan in o tem naknadno
obvesti ob~inski svet.
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8. ~len
Odredbodajalec prora~una je ‘upan.
9. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o:
– uporabi teko~e prora~unske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sredstev obvesti ob~inski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premo{~anje
likvidnostnih te‘av,
– za~asni vezavi teko~ih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. ~len
Ob~ina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih slu‘b.
11. ~len
Pri dodeljevanju finan~nih pomo~i krajevnim skupnostim za urejanje komunalne infrastrukture v KS imajo prednost tiste KS, ki so v preteklih letih prejele sorazmerno manj
sredstev.
12. ~len
Uporabniki prora~unskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike
republi{kega prora~una.
13. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za~ne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1.
januarja 1995 dalje.
[t. 401-17/95
Se‘ana, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

SLOVENSKE KONJICE
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1. Krajevna skupnost Slovenske Konjice, ki vklju~uje
naselja Škalce, Blato, Slovenske Konjice in Zg. Pristava.
2. Krajevna skupnost Bezina, ki vklju~uje naselja Bezina, Strtenik in Gabrovnik.
3. Krajevna skupnost Ve{enik-Brdo, ki vklju~uje naselji
Brdo in Ve{enik.
4. Krajevna skupnost Sp. Gru{ovje, ki vklju~uje naselje
Sp. Gru{ovje.
5. Krajevna skupnost Konji{ka vas, ki vklju~uje naselja
Breg, Konji{ka vas, Nova vas, Pre‘igal in Sp. Pristava
6. Krajevna skupnost Polene, ki vklju~uje naselje Polene.
7. Krajevna skupnost Sojek-Kamna gora, ki vklju~uje
naselji Sojek in Kamna gora.
8. Krajevna skupnost Špitali~, ki vklju~uje naselja St.
Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitali~ in Kraberk.
9. Krajevna skupnost Ze~e, ki vklju~uje naselja Ze~e,
Preloge in Sp. Preloge.
10. Krajevna skupnost Dobrava-Gabrovlje, ki vklju~uje
naselji Dobrava in naselje Gabrovlje.
11. Krajevna skupnost @i~e, ki vklju~uje naselje @i~e.
12. Krajevna skupnost Dra‘a vas, ki vklju~uje naselje
Dra‘a vas.
13. Krajevna skupnost Jernej, ki vklju~uje naselja Brezje, Li~enca, Jernej, Kola~no, Petelinjek, Selski vrh in Zg.
La‘e.
14. Krajevna skupnost Zbelovo, ki vklju~uje naselja Sp.
La‘e, Podpe~, Zbelovo in Zb. gora.
15. Krajevna skupnost Tepanje, ki vklju~uje naselja
Perovec, Dobrne‘, Tepanje, Tepanjski vrh in Novo Tepanje.
16. Krajevna skupnost Lo~e, ki vklju~uje naselja Kloko~ovnik, Koble, Kravjek, Lipoglav, Lo~e, Mali Breg, Mla~e, Ostro‘no pri Ponikvi - del, Penoje, Podob in Suhadol.
2. ~len
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko krajani ve~jih naseljenih obmo~ij ustanovijo krajevno skupnost.
Zaradi zadovoljevanja dolo~enih skupnih potreb lahko
krajani naselja, dela naselja ali ve~ posameznih naselij ustanovijo tudi ~etrtne in va{ke skupnosti.
3. ~len
Pobudo o oblikovanju krajevne, va{ke ali ~etrtne skupnosti sprejmejo prebivalci na zborih krajanov, skladno z zakonom.
Odlo~itev o oblikovanju nove krajevne, va{ke ali ~etrtne skupnosti sprejme ob~inski svet.

Na podlagi 18. in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 88.
~lena statuta Ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list RS, {t.
34/95), je Ob~inski svet ob~ine Slovenske Konjice na seji
dne 18. 10. 1995 sprejel

4. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese opravljanje dolo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v opravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.
Ob~inski svet je dol‘an zaprositi za mnenje organe krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo interese samo te skupnosti.

ODLOK
o krajevnih skupnostih

5. ~len
Krajevna skupnost lahko za svoje obmo~je dolo~i krajevni praznik, grb in zastavo.

2830.

I. SPLO[NE DOLO^BE IN OBMO^JA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
1. ~len
V Ob~ini Slovenske Konjice je ustanovljenih 16 krajevnih skupnosti in sicer:

II. PODRO^JE DELA IN NALOGE KRAJEVNE
SKUPNOSTI
6. ~len
Ob~ani v krajevni skupnosti uresni~ujejo svoje skupne
interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v sodelovanju z ob~inskimi organi in slu‘bami:
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a) na podro~ju gospodarstva, stanovanjske in komunalne dejavnosti:
– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finan~na
sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah za urejanje lokalni potreb na svojem obmo~ju,
– skrbijo za vzdr‘evanje objektov in naprav, ki so v
njihovem upravljanju,
b) na podro~ju dru‘benih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem obmo~ju
in predlagajo ukrepe za njihovo re{evanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva; sosedska pomo~ za starej{e ljudi, sodelujejo pri re{evanju stanovanjskih vpra{anj, sodelujejo pri izvajanju pomo~i
in nege na domu za starej{e ljudi,
– v primeru ogro‘enih dru‘in spremljajo razmere, v katerih ‘ivijo dru‘ine z otroki in predlagajo ukrepe za izbolj{anje teh razmer
– sodelujejo pri vzdr‘evanju objektov in naprav, namenjenim telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,
c) na ostalih podro~jih:
– izvajajo posamezne naloge v vojni in miru ter na
podro~ju za{~ite in re{evanja ob~anov, za katere jih dolo~i
pristojni organ ob~ine na osnovi dolo~b statuta ob~ine,
– sodelujejo z ob~inskim svetom in njegovimi organi
pri izvr{evanju ob~inske politike in nalog na obmo~ju krajevne skupnosti,
– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami v sodelovanju s pristojnimi
ob~inskimi organi,
– opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti ob~inski svet in ‘upan.

– imenuje predsednike in ~lane delovnih teles krajevne
skupnosti
– odlo~a o predlogih delovnih teles
– daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za
re{evanje komunalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti
– na svojem podro~ju spremlja problematiko s podro~ja
socialnega varstva ter predlaga ukrepe za njihovo razre{evanje
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka
– sodeluje z ob~inskim svetom in njegovimi organi pri
izvr{evanju nalog na obmo~ju krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti je dol‘an poro~ati o svojem
delu ob~inskemu svetu in ‘upanu, ~e je za to dana zahteva.

III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI

IV. VOLITVE ^LANOV SVETA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

7. ~len
Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti,
nadzorni odbor in volilna komisija krajevne skupnosti.
8. ~len
Svet krajevne skupnosti odlo~a o vseh zadevah v okviru
nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in tistih,
ki mu jih poveri ob~inski svet ali ‘upan.
Delo sveta krajevne skupnosti in organov se podrobneje
opredeli v statutu krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti sprejme statut v roku 6 mesecev po izvedenih rednih volitvah.
9. ~len
Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvolijo ~lani sveta z ve~ino glasov vseh ~lanov izmed
sebe na konstitutivni seji sveta.
Nadzorni odbor in volilno komisijo imenuje svet krajevne skupnosti.
Na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti, imenuje svet krajevne skupnosti tajnika. Tajnik opravlja svojo
funkcijo neprofesionalno Tajnik pomaga predsedniku sveta
krajevne skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnike in
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri svet in predsednik
krajevne skupnosti.
10. ~len
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti
– sprejema letni finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un krajevne skupnosti
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti

11. ~len
Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje
naloge:
– predstavlja in zastopa krajevno skupnost
– predlaga v sprejem letni finan~ni na~rt in zaklju~ni
ra~un krajevne skupnosti, predlaga letni program dela krajevne skupnosti
– skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev sveta krajevne skupnosti
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne
skupnosti ali poveri ob~inski svet oziroma ‘upan Ob~ine
Slovenske Konjice.

12. ~len
Za volitve ~lanov svetov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
Volilne enote za volitve ~lanov svetov krajevnih skupnosti in njena obmo~ja, dolo~i ob~inski svet z odlokom.
^lane svetov krajevnih skupnosti se voli po ve~inskem na~elu.
13. ~len
Število ~lanov sveta krajevne skupnosti se dolo~i glede
na {tevilo prebivalcev v krajevni skupnosti.
Glede na {tevilo prebivalcev imajo krajevne skupnosti
naslednje {tevilo ~lanov sveta krajevne skupnosti:
– 1 ~lana sveta ima Krajevna skupnost Slovenske Konjice
– 7 ~lanov sveta imajo krajevne skupnosti:
– Lo~e
– Bezina
– Ze~e
– @i~e
– Jernej
– Zbelovo
– Tepanje
– 5 ~lanov sveta imajo krajevne skupnosti:
– Ve{enik-Brdo
– Dobrava-Gabrovlje
– Konji{ka vas
– Polene
– Sojek-Kamna gora
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– Špitali~
– Dra‘a vas
– Sp. Gru{ovje.
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14. ~len
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo
isto~asno kot redne volitve v ob~inski svet.
15. ~len
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpi{e ‘upan.
Kandidate za ~lane svetov krajevnih skupnosti dolo~ijo
volivci na zborih, skupine ob~anov z zbiranjem izjav o podpori kandidatom ter politi~ne stranke.
V. NA^IN FINANCIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
16. ~len
Za zadovoljevanje in uresni~evanje potreb in interesov
krajanov krajevna skupnost pridobiva sredstva:
– iz prora~una ob~ine za opravljanje nalog, ki jih ‘upan
in ob~inski svet dolo~ita v letnem planu ob~ine
– s samoprispevkom ob~anov
– delovni prispevki in druge oblike zbiranja sredstev
– prostovoljni prispevki krajanov, podjetij in organizacij
– na drug na~in, v skladu z zakonom.
S tako pridobljenimi sredstvi krajevna skupnost razpolaga v svojem imenu in za svoj ra~un.
17. ~len
Ob~ina Slovenske Konjice ne prevzema finan~nih obveznosti za naloge oziroma programe, ki niso bile predvidene
v ob~inskem prora~unu.

Na podlagi 109. in 117. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94, 33/94) in 85. ~lena
statuta Ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list RS, {t. 34/95)
je Ob~inski svet ob~ine Slovenske Konjice na seji dne 18.10.
1995 sprejel
ODLOK
o dolo~itvi volilnih enot za volitve ~lanov svetov
krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine Slovenske
Konjice
1. ~len
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na obmo~ju
Ob~ine Slovenske Konjice dolo~ajo volilne enote za volitve
~lanov svetov krajevnih skupnosti.
Volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo po ve~inskem na~elu.
2. ~len
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih
skupnostih za obmo~je enega ali ve~ naselij ali delov naselij.
3. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Bezina se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: Bezina, Strtenik in Gabrovnik.
4. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Ve{enikBrdo se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet)
~lanov sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Brdo in Ve{enik.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
18. ~len
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov.
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do rednih
volitev v ob~inski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne
skupnosti skli~e predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po volitvah.
Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti prevzame svojo dol‘nost v roku 30 dni od izvolitve.
19. ~len
S sprejemom tega odloka preneha veljati sklep o potrditvi sklepov zborov volivcev o ustanovitvi krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine Slovenske Konjice (Uradni list RS, {t.
8/64).
20. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023 -902/95 -9101
Slovenske Konjice, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

5. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti DobravaGabrovlje se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5
(pet) ~lanov sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Dobrava in Gabrovlje.
6. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Konji{ka
vas se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet)
~lanov sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naslednja naselja: Breg, Konji{ka vas, Nova vas, Pre‘igal in Sp. Pristava.
7. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Polene se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Polene.
8. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Sojek- Kamna gora se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet)
~lanov sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji: Sojek, Kamna gora.
9. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Špitali~ se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) ~lanov
sveta Krajevne skupnosti Špitali~.
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7. volilna enota obsega naselja: St. Slemene, Škedenj,
Tolsti vrh, Špitali~ in Kraberk.
10. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Ze~e se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naslednja naselja: Ze~e, Sp.
Preloge in Preloge.
11. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Dra‘a vas
se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselje Dra‘a vas.
12. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti @i~e se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
10. volilna enota obsega naselje @i~e.
13. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Jernej se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
11. volilna enota obsega naslednja naselja: Brezje, Li~enca, Jernej, Kola~no, Petelinjek, Selski vrh, in Zg. La‘e in
Kravjek-del (hi{ne {tevilke: 8, 8a, 9, 10, 11a, 12, 13 in 14).
14. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Zbelovo se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
12. volilna enota obsega naslednja naselja: Sp. La‘e,
Podpe~, Zbelovo, Zb. gora in Selski vrh {t. 9.
15. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Sp. Gru{ovje se dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 5 (pet)
~lanov sveta krajevne skupnosti.
13. volilna enota obsega naselje Sp. Gru{ovje.
16. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Tepanje se
dolo~i 1 (ena) volilna enota, v kateri se voli 7 (sedem) ~lanov
sveta krajevne skupnosti.
14. volilna enota obsega naslednja naselja: Perovec,
Dobrne‘, Tepanje. Tepanjski vrh, Novo Tepanje in naselje
Dra‘a vas-del (hi{ne {tevilke: 43, 52, 52a, 53 in 53a).
17. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice se dolo~ijo 4 ({tiri) volilne enote, v katerih se voli
skupno 11 ~lanov sveta krajevne skupnosti.
15/1. volilna enota obsega naselje Škalce V 1. volilni
enoti se volita 2 (dva) ~lana sveta krajevne skupnosti.
15/2. volilna enota obsega naselje Blato.
V 2. volilni enoti se voli 1 (en) ~lan sveta krajevne
skupnosti.
15/3. volilna enota obsega naselje Slovenske Konjice.
V 3. volilni enoti se voli 7 (sedem) ~lanov sveta krajevne skupnosti.
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15/4. volilna enota obsega naselje Zg. Pristava.
V 4. volilni enoti se voli 1 (en) ~lan sveta krajevne
skupnosti.
18. ~len
Za volitve ~lanov sveta Krajevne skupnosti Lo~e se
dolo~i 5 (pet) volilnih enot, v katerih se voli skupno 7 (sedem) ~lanov sveta krajevne skupnosti.
16/1. volilna enota obsega naselji Kloko~ovnik in Suhadol.
V 1. volilni enoti se voli 1 ~lan sveta krajevne skupnosti
16/2. volilna enota obsega naslednja naselja: Koble,
Kravjek, Mali breg in Podob.
V 2. volilni enoti se volita 2 ~lana sveta krajevne skupnosti.
16/3. volilna enota obsega naselji Mla~e in Penoje.
V 3. volilni enoti se voli 1 ~lan sveta krajevne skupnosti.
16/4. volilna enota obsega naselji Lipoglav in Ostro‘no.
V 4. volilni enoti se voli 1 ~lan sveta krajevne skupnosti.
16/5. volilna enota obsega naselje Lo~e.
V 5. volilni enoti se volita 2 ~lana sveta krajevne skupnosti.
19. ~len
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo ob~inska
volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sede‘ volilne komisije krajevne skupnosti je na sede‘u
krajevne skupnosti.
20. ~len
Ob~inska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev
– skrbi za enotno smiselno uporabo dolo~b zakona o
lokalnih volitvah, ki se nana{ajo na volitve v ob~inske svete
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alineje tega
~lena
– predpi{e obrazce za izvr{evanje zakona iz druge alineje tega ~lena
– dolo~a enotne standarde za volilni material in dolo~a
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil
– dolo~a voli{~a in obmo~ja voli{~
– zbira zahteve za sklic zborov krajanov in predloge
kandidatur
– potrjuje posami~ne kandidature in sestavlja sezname
kandidatov
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno
obi~ajen na~in
– obve{~a volivce o dnevu glasovanja in o voli{~u, kjer
so vpisani v volilni imenik
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti
– opravlja druge naloge, ki jih dolo~a zakon o lokalnih
volitvah.
21. ~len
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti
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– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in
razglasi, kateri ~lani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni
– daje poro~ilo o izidu volitev
– opravlja in vodi neposredno tehni~no v zvezi z volitvami
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti ob~inska
volilna komisija.
22. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008 -902/95 -9101
Slovenske Konjice, dne 18. oktobra 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

2832.
Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 2/94 in 33/94) in 85. ~lena statuta Ob~ine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, {t. 34/95)
RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju
Ob~ine Slovenske Konjice
1. ~len
Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Bezina, Ve{enik-Brdo, Dobrava-Gabrovlje, Sp. Gru{ovje, Slovenske Konjice, Ze~e, Konji{ka vas, [pitali~, Sojek-Kamna gora, Polene, Tepanje, Dra‘a vas, Lo~e, Zbelovo, @i~e in Jernej, se
opravijo v nedeljo, 17. decembra 1995.
2. ~len
Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za
volilna opravila, se {teje 17. oktober 1995.
3. ~len
Za izvedbo volitev skrbi ob~inska volilna komisija in
volilne komisije v krajevnih skupnostih.
[t. 008-901/95-9001
Slovenske Konjice, dne 10. oktobra 1995.
@upan
Ob~ine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

SVETI JURIJ OB [^AVNICI
2833.
Na podlagi 28. ~lena statuta Ob~ine Sv. Jurij ob Š~avnici (Uradni list RS, {t. 37/95) je Ob~inski svet ob~ine Sv. Jurij
ob Š~avnici na seji dne 22. 7. 1995 sprejel
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POSLOVNIK
Ob~inskega sveta ob~ine Sv. Jurij ob [~avnici
I. SPLOŠNE DOLO^BE
1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetnik).
2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in 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. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.
4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost
dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano z zakonom.
5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.
6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa predsednik delovnega telesa.
7. ~len
Svet ima lahko svoj ‘ig, ki je dolo~en s statutom ob~ine.
V notranjem krogu ‘iga je naziv ob~inski svet.
@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopisih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.
@ig sveta uporabljajo v okviru svojh nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.
@ig sveta hrani in skrbi na njegovo uporabo tajnik
ob~ine.
II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA
8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. ^e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsednik volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvoljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta
najstarej{i svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog
najmanj ~etrtine svetnikov – komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki predlaga, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za svetnike in ‘upana.
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10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu volitev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.
Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.
Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.
III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV
1. Splo{ne dolo~be
11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zakonom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.
12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej
sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.
13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu
delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih
teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.
14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski
upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘upana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.
@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgovoriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ^e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgovoriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.
2. Vpra{anja in pobude svetnikov
15. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena posebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.
16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in
postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta na to opozori in ga pozove, da
vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti
na seji obvezno prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ^e sta ‘upan
ali tajnik ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al in
odgovarjal na vpra{anja in pubude svetnikov.
18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delovnemu telesu ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko postavi
pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra{anje ne
sme trajati ve~ kot 3 minute.
Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta takoj
posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega telesa,
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tajniku ob~ine) na katerega se nana{a. Odgovor na tak{no
vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi naslednji seji.
^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje v 30 dneh
po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e svet v
posameznih primerih ne dolo~i kraj{ega roka.
19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji
sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.
Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{anja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.
^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obrazlo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj tri dni
pred prvo naslednjo sejo.
Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.
20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,
da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.
^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra{anje na dnevni red prve naslednje seje.
21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,
‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.
Svetnik lahko da pobudo ustno ali pismeno na seji ob~inskega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.
22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski
upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh
od dneva, ko je bila pobuda dana.
^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta nanjo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. Odlo~i
svet z glasovanjem.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih
teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega
telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje. ^e zaradi vi{je sile ali
drugih razlogov, svetnik ne more obvestiti o svoji odsotnosti
predsednika sveta do za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko
je to mogo~e.
24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na
seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.
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^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.
O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukrepih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA
25. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.
26. ~len
V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet:
– sprejema statut ob~ine
– sprejema odloke in druge ob~inske akte
– sprejema poslovnik za svoje delo
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine
– potrjuje za~asne nujne ukrepe
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njihove ~lane
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora
– imenuje in razre{uje volilne komisije za ob~inske volitve
– imenuje in razre{uje pod‘upana na predlog ‘upana
– imenuje in razre{uje ob~inskega tajnika na predlog
‘upana
– nadzoruje delo odborov, ‘upana, pod‘upana ter ob~inske uprave glede izvr{evanja nalog
– daje soglasje organizaciji delovnega podro~ja ob~inske uprave na predlog ‘upana
– dolo~a na~rt delovnih mest ob~inske uprave na predlog ‘upana
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepremi~nin, kolikor o tem v skladu s statutom ne odlo~a ‘upan
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila
– razpisuje referendum
– daje pobudo za sklic zborov ob~anov, dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nadomestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega odbora
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske slu‘be
– daje koncesije
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
po‘arno varnost
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in statut
– daje soglasje k cenam storitev podjetij, katerih je ustanovitelj ob~ina
– soglasja k imenovanju ravnateljev osnovnih {ol, VVO
ter direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj je ob~ina
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote.
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V. SEJE SVETA
1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje
in udele‘ba na seji
27. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s
programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~ine.
28. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi predsednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predloge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela
mora biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.
Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsednik sveta.
Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnevni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.
29. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo pobudo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/4 ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti prilo‘eno gradivo o zahtevah, o katerih naj ob~inski svet odlo~a.
^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega predlagatelja (‘upana, nadzornega odbora) ne skli~e seje sveta v
roku 10 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo
tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.
30. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se
po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.
Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.
31. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne
to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.
Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.
Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povabljene tudi druge osebe.
32. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik
sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~eni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
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Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.
33. ~len
Svet ne more odlo~ati o zahtevah, glede katerih svetnikom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo in h katerim ni
dal svojega mnenja oziroma ni zavzel stali{~a ‘upan, kadar ta
ni bil predlagatelj.
34. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik
sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po pooblastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta podpredsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.
Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najstarej{i ob~inski svetnik.
35. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej
sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.
@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.
36. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval
brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetnikov navzo~ na seji sveta.
2. Potek seje
37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed
svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne more
udele‘iti.
Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na
sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.
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Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.
O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.
Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po dolo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih to~k dnevnega reda.
41. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko
‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlagatelj,
kadar to ni ‘upan, da dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 15 minut.
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.
Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetniki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta priglasili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 5 minut. Svet lahko sklene, da posamezen
svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj ~asa.
42. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem
redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za
razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opominu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.
Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovoru odlo~i svet brez razprave.
Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporabljajo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine idr.),
ki sodelujejo na seji sveta.

38. ~len
Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o
sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

43. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o
kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.
Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovnika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
dolo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.
^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
dalj kot 3 minute.

39. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda najprej odlo~a o predlogih,
da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o
predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.
Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

44. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi
pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ^e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.
Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
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kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.
^e je kateri od svetnikov ali odbornikov na seji v vinjenem stanju in moti potek seje, ga predsedujo~i v svetu ali
odboru lahko odstrani s seje.
45. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave
ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
predlo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i, ~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.
46. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse
to~ke dnevnega reda.
3. Vzdr‘evanje reda na seji
47. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne
sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede (varianta: govornik sme govoriti za govorni{kim odrom).
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.
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4. Odlo~anje
53. ~len
Svet veljavno odlo~a (je sklep~en), ~e je na seji navzo~a
ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska
ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.
Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetnikov v sejni sobi (dvorani).
54. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku
seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.
55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev (odlo~a) s tajnim glasovanjem,
~e tako sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.
56. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o
katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.
57. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko posamezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
“proti” sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr`an”.

48. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i
naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

58. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika ali 1/4 ~lanov sveta.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti” ali “vzdr`an”

49. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim govorom
na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil na tej seji
‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetniku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

59. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z ‘igom sveta ali ob~ine.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da obkro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

50. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z
dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja tajnik ob~ine (varianta: sekretar sveta).
Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.
Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

51. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo~a nemoten potek seje.
^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.
52. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na
seji sveta, sejo prekine.

61. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.
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Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic
– {tevilo neveljavnih glasovnic
– {tevilo veljavnih glasovnic
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziroma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri kandidat je izvoljen.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
62. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.
Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.
63. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi
izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na
predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja ali na predlog predsednika.
5. Zapisnik seje sveta
64. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne
podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.
Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi tajnik ob~ine
ali sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo
vodil in tajnik ob~ine ali sekretar sveta.
65. ~len
O delu na seji sveta se vodijo lahko tudi dobesedni
zapisi (magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom.
66. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,
ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej{a navodila ‘upan ob~ine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
67. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in
gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.
V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.
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6. Predsednik sveta
68. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obravnavo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med
posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom
in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in
naloge, ki mu jih dolo~i svet.
69. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro~ja.
70. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne
more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.
7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet
71. ~len
Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi. V ta namen dolo~i delavca v ob~inski upravi, ki pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo sveta.
Za pripravo zapisnika skrbi tajnik ob~ine ali sekretar
sveta.
@upan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in
administrativno tehni~na opravila tudi za delovna telesa ob~inskega sveta.
Ob~inski svet lahko imenuje – za opravljanje strokovnih in administrativnih opravil za potrebe sveta – sekretarja
sveta.
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku sveta in svetu.
Sekretar opravlja funkcijo profesionalno in sklene delovno razmerje v ob~inski upravi. Sekretarju preneha funkcija s konstituiranjem novega sveta.
8. Delovna telesa sveta
72. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z
dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.
Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.
73. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posameznih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pripravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
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vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.
Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.
74. ~len
Stalna delovna telesa sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki {teje 5 ~lanov, opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge
organe, ki jih voli in imenuje svet,
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini,
– obravnava in dolo~a pla~e ter druge prejemke zaposlenih v ob~inski upravi ter nagrade in povra~ila za neprofesionalno opravljanje funkcij,
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet.
2. Statutarno pravna komisija, ki {teje 5 ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika
ob~inskega sveta,
– obravnava odloke in druge akte, ki jih sprejema svet
glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom in drugimi pravnimi predpisi.
3. Komisija za vloge in prito‘be.
4. Komisija za odlikovanja.
75. ~len
Svet ima naslednje stalne odbore, ki v okviru svojega
delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in
predloge.
Stalni odbori sveta so:
– odbor za dru‘bene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, finance in premo‘enje,
– odbor za okolje in prostor (urbanizem),
– odbor za kmetijstvo.
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojnosti
– sprejema pravilnike in druge akte
– daje mnenje in predloge ob~inskega sveta, v skladu s
statutom ob~ine in poslovnika sveta.
Ob~inski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih
poveri ob~inski svet iz svoje pristojnosti.
Ob~inski svet sprejme odlo~itev o poveritvi zadev v
odlo~anje ob~inskemu odboru z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.
76. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njihova sestava in naloge.
77. ~len
Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa
na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali ‘upana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.
Glasovanje z ve~ino glasov je javno. Delovno telo sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.
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VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA
1. Splo{ne dolo~be
78. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
79. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna
na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.
Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.
80. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.
81. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.
Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora~un.
82. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v
skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financirajo iz ob~inskega prora~una.
83. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.
Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.
84. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo
splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.
85. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta
ali odloka v procesu nujnega izvr{evanja.
86. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela
organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
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87. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a
njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.
S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristojnosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.
2. Postopek za sprejem odloka
88. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno
telo sveta ali 5% volivcev v ob~ini. Odlok lahko predlaga
tudi svet va{ke skupnosti.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.
89. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,
cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.
90. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.
91. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in
‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.
92. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter temeljnih re{itvah predloga odloka.
93. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih
spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih
poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih
predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka
v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme,
– odlo~i, da odlok gre takoj v drugo branje in se sprejme
po hitrem postopku.
94. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nadaljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek
kon~an.
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95. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po
vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga
odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.
96. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.
Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj 3 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. @upan
lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj
odloka.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanov sveta ali predlagatelj.
Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.
@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mnenje k vsakemu amandmaju.
Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.
97. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem
amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.
Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za~etka glasovanja o amandmaju.
Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasovanje predlog odloka v celoti.
Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vnesenimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pripravi statutarnopravna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i
svet.
^e statutarnopravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.
3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka
98. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne nesre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.
Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo‘en.
Po hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.
99. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku
odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po
hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.
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100. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlgati amandmaje na
sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali
predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.
4. Sprejem drugih aktov sveta
101. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o
prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razprava, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.
Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaznem postopku.
Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.
102. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo
tudi spremembe in dopolnitve statuta.
5. Referendum
103. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)
razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva najmanj 10% volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev je na
referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so
glasovali.
Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.
Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ureja zakonodajni referendum.
104. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e posvetovalni referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja ob~anov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, ~e to zahteva najmanj 10% volivcev v ob~ini.
Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.
Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno
obmo~je, ali za del obomo~ja ob~ine.
105. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v
uradnem listu-glasilu-vestniku.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo
vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referenduma.
Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.
106. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis
referenduma.
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VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Splo{ne dolo~be
107. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli oziroma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali
tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno se glasovanje izvede
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se lahko
glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedoma {tevilka pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.
^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.
109. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetnikov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~eno druga~ne
ve~ine.
110. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandidatov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.
111. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi
pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~ine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.
2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta
112. ~len
Kandidata za predsednika in podredsednika sveta predlaga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Kandidata lahko predlaga tudi 1/4 svetnikov.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.
3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta
113. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se
na isti seji imenujejo (volijo) ~lani posami~no. ^e na ta na~in
niso izvoljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.
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^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov delovnega telesa.
4. Imenovanje pod‘upana
114. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi
javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.
Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta.
5. Imenovanje tajnika
115. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim
glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.
6. Postopek za razre{itev
116. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje
po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagateljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi predlaganje njihovih razre{itev.
^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za izvolitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi njihovo razre{itev.
Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.
7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine
117. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.
Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.
^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.
Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an opravljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.
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119. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in
zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~inske pristojnosti.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.
120. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih
obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posamezne zadeve.
@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.
121. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na
vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju sklepov sveta.
V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.
^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.
122. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov
sveta.
123. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo
sveta in delovnih teles sveta.
124. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitosti odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Predsednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.
^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
125. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e
‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.
^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sredstvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA
118. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{a~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razre{evanje nastalih problemov.

IX. JAVNOST DELA
126. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o
delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
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sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o sprejetih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstvnikov sredstev javnega obve{~anjana sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.
127. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,
kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.
128. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva
javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.
Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo ali z ve~ ob~inami
skupaj, v katerem se objavljajo tudi sporo~ila in poro~ila o
delu ter povzetki iz gradiv in odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.
129. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.
130. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in
v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
131. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.
X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA
132. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.
133. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be poslovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ^e se predsednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
statutarnopravni komisiji, da pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija.
Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.
XI. KON^NA DOLO^BA
134. ~len
S sprejetjem tega poslovnika, preneha veljavnost za~asnega poslovnika Ob~ine Sv. Jurij ob Š~avnici.
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Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-1/95
Sv. Jurij ob [~avnici, dne 22. julija 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sv. Jurij ob Š~avnici
Franc Lan~i~ l. r.

[ENTJUR PRI CELJU
2834.
Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
{t. 72/93, 7/94 in 33/94) ter na podlagi 19. ~lena statuta
Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine [entjur pri Celju, na 8. seji, 18. in 25. septembra 1995 sprejel
ODLOK
o sestavi in {tevilu ~lanov svetov KS in volitvah v svete
KS v Ob~ini [entjur pri Celju
1. ~len
Ob~ina [entjur pri Celju ima enajst (11) krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Slivnica pri
Celju, Kalobje, Loka pri @usmu, Planina pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, [entjur – mesto, [entjur – okolica.
2. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Sestavljen je teritorialno, po va{kih skupnostih, uli~nih odborih in drugih skupnostih glede na {tevilo prebivalcev.
[tevilo ~lanov sveta KS se dolo~i glede na {tevilo prebivalcev v KS.
3. ~len
Svet KS Blagovna {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Dobje pri Planini {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Dramlje {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Slivnica pri Celju {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Kalobje {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Loka pri @umu {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Planina pri Sevnici {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Ponikva {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS Prevorje {teje 7–11 ~lanov.
Svet KS [entjur – mesto {teje 12–15 ~lanov.
Svet KS [entjur – okolica {teje 12–15 ~lanov.
[tevilo ~lanov v svet KS dolo~i s statutarnim sklepom
svet krajevne skupnosti.
4. ~len
Za volitve ~lanov sveta KS se smiselno uporabljajo
dolo~be zakona o lokalnih volitvah.
5. ~len
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpi{e ‘upan. Kandidate za ~lane sveta krajevnih skupnosti dolo~ijo volivci na
zborih volivcev s podpisovanjem ali politi~ne stranke.
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6. ~len
Svet KS volijo volivci s stalnim prebivali{~em v KS.
^lani Sveta KS se volijo po volilnih enotah v KS po
ve~inskem na~elu, razen v KS [entjur–mesto in [entjur–okolica, kjer so volitve proporcionalne.
Volilne enote se oblikujejo po posameznih KS za obmo~je enega ali ve~ delov naselij. Sklep o tem sprejme svet
krajevne skupnosti.
7. ~len
Naslednje redne volitve v svete krajevnih skupnosti
bodo isto~asno kot redne volitve v ob~inski svet.
8. ~len
Volitve v svete KS izvajajo ob~inska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sede‘ volilne komisije krajevne skupnosti je na sede‘u
krajevne skupnosti.
9. ~len
Ob~inska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo dolo~b zakona o
lokalnih volitvah, ki se nana{ajo na volitve v ob~inske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega
~lena,
– predpi{e obrazce za izvr{evanje zakona iz druge alinee tega ~lena,
– dolo~a standarde za volilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih dolo~a zakon o lokalnih
volitvah.
10. ~len
Volilna komisija KS:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev,
– ugotavlja izid glasovanja v KS in razglasi kateri ~lani
sveta KS so izvoljeni,
– daje poro~ila o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehni~no delo v zvezi z
volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti ob~inska
volilna komisija,
– dolo~a voli{~a in obmo~ja voli{~,
– potrjuje posami~ne kandidature in sestavlja sezname
kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno
obi~ajen na~in,
– obve{~a volivce o dnevu glasovanja in o voli{~u, kjer
so vpisani v volilni imenik.
11. ~len
Dosedanji organi KS nadaljujejo s svojim delom do
izvolitve novih organov. Najkasneje v roku 15 dni po sprejetju tega odloka so dol‘ni sveti KS sprejeti sklepe iz tega
odloka.
Prve volitve v svet KS bodo v enem letu po uveljavitvi
statuta Ob~ine [entjur pri Celju, to je najkasneje do 30. junija
1996.
Mandatna doba sveta KS traja do drugih rednih volitev
v ob~inski svet.
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Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne
skupnosti skli~e predsednik volilne komisije krajevne skupnosti, v roku 20 dni po volitvah.
12. ~len
Odlok za~ne veljati z dnem sprejetja.
[t. 012-11/95-2
[entjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2835.
Na podlagi zakona o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) in 91. ~lena statuta Ob~ine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, {t. 334/95) je Ob~inski svet ob~ine
Šentjur pri Celju na seji dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o gospodarskih javnih slu‘bah v
Ob~ini [entjur pri Celju
1.~len
S tem odlokom se spremeni odlok o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, {t.
34/95).
2. ~len
V besedilu prvega odstavka 4. ~lena odloka se to~ke
pre{tevil~ijo tako, da 21. to~ka postane 11., 11. to~ka pa 12.,
ostale pa si sledijo v zaporedju kot do sedaj, do 22. to~ke.
Besedilo drugega odstavka 4. ~lena odloka pa se spremeni tako, da sedaj glasi: “Javne slu`be iz prej{njega odstavka se opravljajo na celotnem obmo~ju ob~ine. Dejavnosti od
1. do vklju~no 11. to~ke prvega odstavka so obvezne lokalne
javne slu`be, dejavnosti od 12. do vklju~no 22. to~ke, pa so
izbirne lokalne javne slu`be”.
3. ~len
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja z dnem sprejetja.
Št. 012-1/95-1
[entjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2836.
Na podlagi drugega odstavka 3., 4. in 91. ~lena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 32/93) ter 91. in 94. ~lena
statuta Ob~ine [entjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 34/95), je
Ob~inski svet ob~ine [entjur pri Celju na 8. seji dne 18. in
25. septembra 1995 sprejel
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ODLOK
o varstvu zraka

subjekti dol‘ni posredovati ob~inskem oddelku, pristojnem
za okolje.

I. SPLO[NE DOLO^BE

II. OBMO^JA ONESNA@ENOSTI ZRAKA

1. ~len
S tem odlokom se urejajo dolo~ena vpra{anja in ukrepi
na podro~ju varstva zraka z namenom ohranitve oziroma
izbolj{anja kvalitete zraka na obmo~ju Ob~ine [entjur pri
Celju in dolo~ijo obmo~ja in stopnje onesna‘enosti zraka.

7. ~len
Glede na razvrstitev obmo~ja Ob~ine [entjur pri Celju
in Dramelj v III. obmo~je onesna‘enosti zraka (Uradni list
SRS, {t. 19/88 – odlok o razvrstitvi zraka), so na obmo~ju
naselja [entjur in Dramelj obvezni ukrepi zmanj{evanja emisij v zraku v skladu z republi{kimi predpisi.
Ostali deli Ob~ine [entjur so razvr{~eni v I. obmo~je
onesna‘enosti zraka.
Pri ugotavljanju obremenitve zraka in sicer dovoljene
koncentracije {kodljivih primesi v zraku, kriti~ne koncentracije {kodljivih primesi v zraku in koncentracije {kodljivih snovi,
ki se ne smejo spu{~ati v zrak iz posameznih virov onesna‘evanja, se v skladu s 27. ~lenom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 32/93) uporabljajo predpisi Vlade RS.

2. ~len
Za zavarovanje zdravja prebivalcev in okolja, se izvajajo izredni in drugi ukrepi z omejitvijo uporabe snovi, ki
povzro~a prekomerno onesna‘evanje zraka in dolo~i uporabo
tak{nih tehnologij, ki zmanj{ujejo in odpravljajo obremenitve zraka.
3. ~len
Subjekti varstva zraka so:
1. Ob~ina [entjur pri Celju in vsi njeni organi, ki lahko
v okviru svojih pristojnosti na kakr{enkoli na~in vplivajo na
varstvo zraka,
2. dru{tva, ki delujejo oziroma lahko vplivajo na varstvo zraka,
3. izvajalci javnih slu‘b in druge osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnosti ali zadeve varstva
zraka in
4. onesna‘evalci zraka.
4. ~len
Onesna‘eni zrak je zrak spodnjih plasti zunanje atmosfere, ki vsebuje tak{ne mno‘ine {kodljivih snovi toliko ~asa,
da neovirano vplivajo na zdravje in po~utje ~loveka ter povzro~ajo {kodljive u~inke na ljudeh, ‘ivalih, rastlinah, materialih in ostalem.
Onesna‘evanje zraka se izra‘a s koli~ino in koncentracijo {kodljivih snovi (v plinastem in trdnem stanju) in energije (sevanje, toplota, svetloba), ki jih izpu{~a v zrak posamezni vir onesna‘evanja – emisije.
Onesna‘enost zraka se izra‘a s koncentracijo {kodljivih
primesi v zraku (kot npr.: trdi delci, plini, vonjave) na dolo~enem mestu in ob dolo~enem ~asu – emisija.
Kriti~na koncentracija {kodljivih snovi v zraku je koncentracija, ki presega s predpisom dolo~eno kriti~no vrednost
in je podlaga za uveljavljanje ukrepov za prepre~evanje {kodljivih vplivov.
5. ~len
Odlok velja za:
1. industrijske in proizvodne objekte,
2. toplarne, kotlarne in individualna kuri{~a,
3. obrtni{ke objekte in delavnice,
4. prometna sredstva in naprave, ki onesna‘ujejo zrak,
5. transport, skladi{~enje, manipuliranje in raba snovi,
ki onesna‘ujejo zrak,
6. uporabo dolo~enih vrst goriv za kuri{~a vseh velikosti in kapacitet ter pogonskih goriv,
7. kurjenje na prostem,
8. vse druge objekte in naprave, ki stalno ali ob~asno
onesna‘ujejo zrak.
6. ~len
Vsi podatki, ki na kakr{enkoli na~in zadevajo varstvo,
onesna‘evanje ali onesna‘enost zraka so javni in so jih vsi

8. ~len
Na obmo~ju Ob~ine [entjur pri Celju je prepovedan
prehod ogrevanja na manj primerno gorivo, glede onesna‘evanja zraka.
^e obstoja ob izgradnji novega objekta ali obnovi kuri{~a obstoje~ega objekta mo‘nost priklju~itve le-tega na enega
izmed naslednjih sistemov:
1. toplovodno omre‘je,
2. bli‘nja kurilnica s {e neizkori{~eno toplotno kapaciteto,
3. obmo~je zemeljskega plina, je priklju~itev na tak{no
omre‘je obvezna,
4. in drugi energetski viri, ki s svojo emisijo ne presegajo dovoljene meje onesna‘enosti ozra~ja.
III. DODATNI UKREPI ZA VARSTVO ZRAKA
9. ~len
Prepovedano je se‘iganje vseh vrst snovi, ki pri gorenju
povzro~ajo dim, saje, pline in druge neprijetne snovi, {e
posebno se‘iganje tekstila, usnja, umetnih snovi, gume, kemikalij, katrana, stre{ne lepenke, avtomobilskih gum, razpr{evalnih snovi, olj, lakov ter smeti na prostem oziroma v
kurilnih napravah, ki za to niso primerne in projektirane ter
jih pod ustreznimi pogoji opredeljuje zakonodaja. Uporaba
tak{nih snovi je prepovedana tudi za razli~ne kresove.
Iz prepovedi v prvem odstavku so izvzeti postopki gorenja, ki so potrebni in odobreni s strani pristojnih organov v
primeru prepre~evanja ali obvladovanja naravnih katastrof,
za saniranje njihovih posledic ter za potrebe {olanja in izobra{evanja kadrov na podro~ju po‘arne varnosti, obrambe
pred po‘ari in ga{enje le-teh.
Obi~ajne vrste odpadkov, kot so seno, listje, veje in
podobno je dovoljeno se‘igati od marca do oktobra in to v
suhem stanju (iz tega ~asovnega obdobja so izvzeti razni
prazni~ni kresovi ) pod pogojem, da:
– ne vsebujejo posebnih odpadkov, navedenih v pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne
snovi (Uradni list SRS, {t. 20/86 in 4/89) ali snovi iz prvega
odstavka tega ~lena.
10. ~len
Zaradi onesna‘evanja zraka, ki zadeva samo prebivalce
Ob~ine [entjur pri Celju, lahko ob~inski svet z odlokom
dolo~i povra~ila in takse, ki jih mora pla~ati onesna‘evalec.
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11. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
in{pekcijska slu‘ba.
12. ~len
Za kr{itelje tega odloka se uporabljajo smiselno kazenske dolo~be zakona o varstvu okolja.
13. ~len
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o varstvu
zraka (Uradni list SRS, {t. 10/89).
14. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 012-12/95-2
[entjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2837.
Na podlagi 14. ~lena statuta Ob~ine Šentjur (Uradni list
RS, {t. 34/95) in 61. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah je Ob~inski svet ob~ine Šentjur na seji dne 18. in 25.
9. 1995 sprejel
SKLEP
o vi{ini komunalnega prispevka v obmo~ju izven
zazidalnih na~rtov v Ob~ini [entjur
I
Pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma odlo~be o
dovolitvi prigla{enih del je investitor dol‘an pla~ati naslednje prispevke:
a) Prispevek za priklju~itev na javno vodovodno omre‘je
SIT

– za stanovanjsko blokovno gradnjo
po stanovanju
– za individualno stanovanjsko hi{o
– za individualno poslovno stanovanjsko hi{o
– za obrtno delavnico
– za industrijski ali poslovni objekt 1%
od investicijske vrednosti objekta
b) Prispevek za priklju~itev na javno
kanalizacijsko omre‘je
– za stanovanjsko blokovno gradnjo
po stanovanju
– za individualno stanovanjsko hi{o
– za individualno poslovno stanovanjsko hi{o
– za obrtno delavnico
– za industrijski ali poslovni objekt 0,5%
od investicijske vrednosti objekta
c) Prispevek za raz{irjeno reprodukcijo
dovoznih cest in javnih poti

27.000
57.000
76.000
58.000

19.000
28.000
37.000
29.000
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asfalt

– za stanovanjsko blokovno
gradnjo po stanovanju
31.000
54.000
– za individualno stanovanjsko hi{o 55.000
93.000
– za individualno poslovno
stanovanjsko hi{o
71.000 120.000
– za obrtno delavnico
55.000
93.000
– za preureditev dela
stanovanjske hi{e v poslovni prostor
16.500
28.000
d) Prispevek za kolektivno komunalno ureditev, ki se
ra~una od povpre~ne gradbene cene m² ~iste stanovanjske
povr{ine, dolo~ene v sklepu o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj v Ob~ini Šentjur pri Celju
– za gradnjo industrijskih poslovnih objektov
2%
e) Prispevek za prej{nja vlaganja za
gradnjo vikendov in zidanic
104.000
f) Investitor, ki namerava nadzidati ali prizidati obstoje~i objekt, je dol‘an pla~ati od vsakega m² nadzidane ali
prizidane povr{ine prispevek, za katerega je osnova za izra~un povpre~na gradbena cena m² koristne stanovanjske povr{ine v Ob~ini Šentjur
– za raz{irjeno reprodukcijo cest
(individualne stanovanjske hi{e)
0,7%
– za kolektivno komunalno ureditev
(industrijski in poslovni objekti)
1,2%
II
Pla~ila prispevka pa je opro{~en investitor, ki gradi
nadomestni objekt in mu je bil star objekt po{kodovan zaradi
vi{je sile.
III
Komunalni prispevki iz prej{nje to~ke se mese~no valorizirajo v skladu z indeksi za obra~un razlike v ceni gradbenih storitev – nizke gradnje, ki jih izra~unava Splo{no zdru‘enje gradbeni{tva in IGM Slovenije.
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 12-20/95-2
Šentjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2838.
Ob~inski svet ob~ine Šentjur pri Celju je na podlagi 11.
~lena odloka o komunalnih taksah v Ob~ini Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, {t. 12/90, 20/90 in 26/91) in 19. ~lena statuta
Ob~ine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, {t. 34/95) na seji
dne 18. in 25. 9. 1995 sprejel naslednji
SKLEP
o valorizaciji komunalnih taks v Ob~ini Šentjur pri
Celju
I
Tarife komunalnih taks se valorizirajo z indeksom rasti
cen na drobno in zna{ajo:
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Tarifna {t. 1
Za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih se
pla~a letno 3.100 SIT.
Tarifna {t. 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se pla~a
letno:
– za biljard 12.800 SIT
– za avtomatsko keglji{~e (od steze) 10.800 SIT
– za druga igralna sredstva 10.000 SIT.
Tarifna {t. 3
Za uporabo javnega prostora za parkiranje, {otorjenje
ali druge za~asne namene se pla~a:
– od javnega prostora, ki je rezerviran za parkiranje
vozila, dolo~enega uporabnika, se pla~a letno 470 SIT od m²,
– od vsakega kioska, stojnice, to~ilnice ali druge za~asne uporabe javnega prostora se pla~a dnevno za vsak m²
zavzete povr{ine 107 SIT.
Tarifna {t. 4
Za uporabo trgov in drugih javnih prostorov, razen plo~nikov, za razstavljanje predmetov, prirejanja razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene, se pla~a
dnevno 107 SIT za vsak m² zavzete povr{ine.
II
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 417-1/94 -1
Šentjur pri Celju, dne 6. oktobra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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III
Javna razgrnitev sprememb UN mora trajati 30 dni od
veljavnosti sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sede‘u Krajevne skupnosti Dobje. V ~asu javne razgrnitve mora Krajevna skupnost
Dobje organizirati javno obravnavo, zato se ji po{lje en izvod
osnutka.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stali{~e, ki ga skupaj z
ostalimi pripombami in predlogi dostavi ‘upanu Ob~ine [entjur pri Celju, ki poskrbi za prou~itev pripomb in jih predlo‘i
Ob~inskemu svetu ob~ine [entjur pri Celju.
V
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
[t. 012-18/95-2
[entjur pri Celju, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

[KOFJA LOKA
2840.
Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t. 23/77, 18/
88 in 8/90), 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, {t. 35/85) in 37. ~lena statuta Krajevne skupnosti Sovodenj, je svet KS Sovodenj na seji dne 9. 10. 1995 sprejel

2839.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) ter 19. ~lena statuta Ob~ine [entjur pri
Celju (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
[entjur pri Celju na 8. seji dne 18. in 25. septembra 1995
sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela ureditvenega
na~rta Dobje–Trate

SKLEP
o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje
asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh
in krajevnih cest Ka{enije–Rupe, Koprivnik,
Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice, ter za rekonstrukcijo
krajevnih cest Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o
1. ~len
Razpi{e se samoprispevek za sofinanciranje asfaltiranja
naslednjih cest v KS Sovodenj: Sovodenj–Mrzli vrh, Ka{enije–Rupe, Koprivnik, Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice, ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o.

I
Ob~inski svet Ob~ine [entjur pri Celju odreja javno
razgrnitev spremembe ureditvenega na~rta Dobje–Trate
(Uradni list SRS, {t. 5/86). Spremembe ureditvenega na~rta
Dobje–Trate (v nadaljevanju: UN) je izdelalo podjetje PROFIL Velenje, {t. proj. 108/95.

2. ~len
Samoprispevek se razpi{e za krajane, uporabnike cest,
ki so navedene v 1. ~lenu in za lastnike nepremi~nin na tem
obmo~ju, ki nimajo tu stalnega bivali{~a.
Seznam se nahaja v evidenci v KS Sovodenj.

II
Osnutek sprememb UN se nana{a na ureditev bencinske
~rpalke, avtobusnega postajali{~a, gradnjo stanovanjskih objektov z dodatno funkcijo za potrebe naselja Dobje.

3. ~len
Posamezno gospodinjstvo pla~a samoprispevek v vi{ini, kot je dolo~en z razdelilnikom v KS. V koliko obrokih bo
krajan pla~al svojo obveznost, je prepu{~eno odlo~itvi zavezanca.
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4. ~len
Samoprispevek je razpisan za dobo od 30. 6. 1995 do
31. 12. 1997.

RAZPISUJEM
prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti na
obmo~ju Ob~ine Zre~e

5. ~len
Za postopek glasovanja za izvedbo delnega referenduma se smiselno uporabljajo dolo~ila zakona o referendumu in
drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t.
23/77, 18/88 in Uradni list RS, {t. 8/90).

1
Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Zre~e, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje, se opravijo v
nedeljo, 17. decembra 1995.

6. ~len
Volilna komisija KS Sovodenj bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poro~ilo o
izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Na delnem referendumu glasujejo krajani, uporabniki
cest, ki so navedene v 1. ~lenu tega razpisa.

2
Za dan razpisa volitev, s katerim za~no te~i roki za
volilna opravila, se {teje 12. oktober 1995.
3
Za izvedbo volitev skrbijo ob~inska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.

7. ~len
Na delnem referendumu za uvedbo razpisanega samoprispevka, ki bo dne 3. 11. 1995, v sejni sobi gasilskega
doma v Sovodnju, se glasuje tajno z glasovnico, na kateri je
naslednje besedilo:

[t. 023-3/95-1
Zre~e, dne 12. oktobra 1995.
@upan
Ob~ine Zre~e
Jo‘e Ko{ir l. r.

KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
Na delnem referendumu za uvedbo samoprispevka za
sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Mrzli vrh, Rupe,
Pod~rt, Koprivnik in Podosojnice, ter rekonstrukcije ceste
Vrhovc in v Ko~o, glasujem
ZA

PROTI
pe~at KS Sovodenj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Glasuje se tako, da se obkro‘i ZA, ~e se glasovalec(ka)
z uvedbo samoprispevka strinja, oziroma se obkro‘i PROTI,
~e se glasovalec(ka) z uvedbo samoprispevka ne strinja.
8. ~len
Sredstva, zbrana s tem samoprispevkom, so izklju~no
namenska in se bodo uporabila samo za izvajanje del, navedenih v 1. ~lenu.
Za zbiranje sredstev in izvajanje del je odgovoren svet
KS.

2842.
Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), drugega odstavka 1. ~lena
zakona o posebni taksi na uvo‘eno blago (Uradni list SFRJ,
{t. 31/70) ter 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno
blago v letu 1995

9. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Sovodenj, dne 9. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta KS Sovodenj
Edvard Kav~i~ l. r.

ZRE^E

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o pla~ilu posebne takse za uvo‘eno
blago v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, 3/95, 8/95,
19/95, 32/95, 37/95, 45/95, 52/95 in 55/95) se dodajo naslednje tarifne {tevilke:
Tarifna
{tevilka

Poimenovanje blaga

1

2

17.04

Sladkorni proizvodi (v{tev{i
belo ~okolado) brez kakava:
- @ve~ilni gumi, prevle~en
s sladkorjem ali ne
^okolada in druga ‘ivila,
ki vsebujejo kakav:
- Kakav v prahu z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil

1704.10

2841.
18.06
Na podlagi 111. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) in 33. ~lena statuta Ob~ine
Zre~e (Uradni list RS, {t. 30/95 in 47/95)

1806.10

Stopnja
%
3

3,0

11,0
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1

2

1806.20

1806.3
1806.31
1806.90
19.01

1901.90
1901.909
19.04

1904.10
1904.90
19.05

1905.30
1905.40
1905.90
20.07

2007.10
2007.9
2007.91
2007.99
2007.991
2007.992
2007.999

3

- Drugi izdelki v blokih, mase
nad 2 kg, ali v teko~em stanju,
masi, prahu, zrnih ali v drugih
oblikah v razsutem stanju, v
posodah ali pakiranjih nad 2 kg
- Drugo, v blokih ali palicah:
- - polnjeni
- Drugo
Sladni ekstrakt; ‘ivila iz moke,
zdroba, {kroba in sladnega
ekstrakta brez dodatka kakava
ali z dodatkom kakava v prahu
v koli~ini pod 50 % po masi, ki
niso omenjena in ne zajeta na
drugem mestu; ‘ivila iz materiala
iz tar. {t. 04.01 do 04.04 brez
dodatka kakavovega prahu ali
z dodatkom kakavovega prahu
v koli~ini pod 10 % po masi,
ki niso omenjena in ne zajeta
na drugem mestu:
- Drugo:
- - - drugo
@ivila, dobljena z nabrekanjem
ali pra‘enjem ‘it ali ‘itnih
izdelkov (npr. koruzni kosmi~i);
‘ita, razen koruze, v zrnu,
poprej kuhana ali druga~e
pripravljena:
- @ivila, dobljena z nabrekanjem
ali pra‘enjem ‘it ali ‘itnih izdelkov
- Drugo
Kruh, peciva, sladice, biskviti
in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega;
hostije, kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati, ri‘ev papir
in podobni izdelki:
- Sladki biskviti, vafeljni in oblati
- Prepe~enec, toast in podobni
toast izdelki
- Drugo
D‘emi, sadni ‘eleji, marmelade,
sadni pireji in sadne paste,
dobljeni s kuhanjem, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih:
- Homogenizirani izdelki
- Drugo:
- - iz agrumov
- - drugo:
- - - slivova marmelada
- - - d‘emi
- - - drugo

Vlada Republike Slovenije
Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

2843.

8,0

Na podlagi ~etrtega odstavka 4. ~lena zakona o zajam~enih osebnih dohodkih (Uradni list RS, {t. 48/90 in 38/94) je
Vlada Republike Slovenije na 165. seji dne 19. oktobra 1995
sprejela

8,0
8,0

SKLEP
o uskladitvi zajam~enega osebnega dohodka
1
Zajam~eni osebni dohodek za obdobje oktober–december 1995 (od 1. 10. 1995 dalje) je 31.666 SIT.
2
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 113-01/93-2/11-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije

8,0

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

2844.
4,0
4,0

3,0
4,0
12,0

Na podlagi drugega odstavka 1. ~lena zakona o za~asni
oprostitvi pla~ila posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~, zaradi omilitve posledic {kode povzro~ene z neurjem s to~o ali burjo (Uradni list RS, {t. 55/95) in 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o dolo~itvi obmo~ij ob~in, ki jih je v letu 1995 prizadelo
neurje s to~o ali burjo
1. ~len
Ob~ine, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s to~o ali
burjo in so imele {kodo v vinogradih so:

11,0
9,0
11,0
11,0
11,0

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 424-05/93-3/15-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
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1. Ajdov{~ina
2. Brda
3. Bre‘ice
4. Gornja Radgona
5. Gornji Petrovci
6. Hrpelje-Kozina
7. Kanal
8. Komen
9. Koper
10. Kr{ko
11. Maj{perk
12. Miren-Kostanjevica
13. Nova Gorica
14. Novo mesto
15. Roga{ka Slatina
16. Semi~
17. Sevnica
18. Se‘ana
19. Slovenska Bistrica
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20. Slovenske Konjice
21. [kocjan
22. [marje pri Jel{ah
23. Videm
24. Vipava.

[t. 60 – 20. X. 1995

3. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 264-5/95
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.

2. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
[t. 220-07/95-8/1-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
PRILOGA
Na podlagi 14. ~lena pravilnika o merilih, postopku in
na~inu delitev dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
dolo~am
SPREMEMBE POSEBNIH MERIL ZA DELITEV
DOVOLILNIC

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
2845.
Na podlagi prvega odstavka 33. ~lena in osme alinee 64.
~lena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
{t. 72/94) ter 26. ~lena zakona o upravi (Uradni list RS, {t.
67/94) izdajam
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o merilih, postopku in na~inu
delitve dovolilnic
1. ~len
V 9. ~lenu pravilnika o merilih, postopku in na~inu
delitve dovolilnic (Uradni list RS, {t. 45/95) se za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“2. Predstavniki avtoprevozni{kih zadrug in registriranih dru`b, katerih lastniki ali solastniki so hkrati samostojni
podjetniki posamezniki lahko prevzamejo dovolilnice na ministrstvu pristojnem za promet brez `iga prevoznika.
Avtoprevozni{ka zadruga in registrirana dru‘ba, katerih
lastniki ali solastniki so hkrati samostojni podjetniki posamezniki mora ob koncu delilnega obdobja posredovati ministrstvu pristojnemu za promet spisek razporeditve dovolilnic
prevoznikom, zdru‘enim v avtoprevozni{ko zadrugo oziroma lastnikom ali solastnikom dru‘be. Ob vra~ilu izkori{~ene
dovolilnice mora le-ta imeti ‘ig prevoznika, ki jo je uporabil”.
Sedanji drugi odstavek 9. ~lena postane tretji in se spremeni tako, da se glasi:
“3. Ministrstvo pristojno za promet izda prevozniku,
avtoprevozni{ki zadrugi in registrirani dru`bi, katerih lastniki oziroma solastniki so hkrati samostojni podjetniki posamezniki ob prejetih dovolilnicah tudi ra~un, iz katerega so
razvidne vrste in zaporedne {tevilke prejetih dovolilnic.”
2. ~len
Pod I.) se v drugem odstavku 12. ~lena na koncu besedila doda:
“Zaradi a`urnosti podatkov o stanju dovolilnic mora
prevoznik vrniti uporabljeno dovolilnico ministrstvu pristojnemu za promet v roku 3 dni od vrnitve vozila na sede`
prevoznika.”

MERILA ZA DELITEV AVSTRIJSKIH UNIVERZALNIH
DOVOLILNIC
1. to~ka se spremeni in glasi:
“1. Izhodi{~ni kontingent za delitev avstrijskih univerzalnih dovolilnic se dolo~i na podlagi meril iz pravilnika o
merilih, postopku in na~inu delitve dovolilnic za mednarodni
cestni prevoz stvari, sprememb tega pravilnika in naslednjih
meril:
– uporaba oprtnega vlaka v posameznem obdobju na
podlagi podatkov gospodarskih dru‘b pristojnih za izvedbo
kombiniranega prevoza.
Letno razmerje 1:2 (prevoz po cesti: 2 oprtni prevoz –
dve povratni vo‘nji) velja do 31. 12. 1995.
Roki za vra~ilo porabljenih dovolilnic so enaki kot v 12.
~lenu pravilnika o merilih, postopku in na~inu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.
Prevoznikom se dolo~i kontingent avstrijskih univerzalnih dovolilnic za posamezno obdobje na osnovi uporabe oprtnega vlaka in sicer:
– {tevilo prevozov v zadnjem mesecu pred predhodnim
obdobjem in {tevilo prevozov v prvem mesecu predhodnega
obdobja.”
3. to~ka se spremeni in glasi:
“3. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnico CEMT
za Avstrijo, se za vsako dovolilnico CEMT od zgoraj omenjenih dodatnih namenskih dovolilnic za “zelene tovornjake”
od{teje 10 univerzalnih dovolilnic mese~no.”
4. to~ka se spremeni in glasi:
“4. Prevoznikom, ki so lastniki motornih tovornih vozil
s priklopnim vozilom ali brez, katerih predpisane dimenzije
presegajo predpisane dimenzije vozil, ki lahko uporabljajo
oprtni vlak, to je {irine 2,60 m, vi{ine 4,00 m, se lahko na
obdobje dodeli 1 avstrijska univerzalna dovolilnica.
Prevozniki morajo dokumentirati dimenzije tak{nih vozil pisno.
To merilo velja do 31. 12. 1995.”
6. to~ka se spremeni in glasi:
“6. Za prevoze v tranzitu in pri bilateralnih prevozih se
cestne dovolilnice ne izdajajo za:
– samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki
imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za prevoz nevarnih snovi; o ~emer mora prevoznik predlo‘iti dokumentacijo iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila;
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– skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
– vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji) razen tistih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.”
MERILA ZA DELITEV ITALIJANSKIH
BILATERALNIH DOVOLILNIC
1. to~ka se spremeni in glasi:
“1. Prevoznikom, ki so prejeli tudi dovolilnice CEMT
za Italijo se za vsako dovolilnico CEMT od{teje od temeljnega plana 10 italijanskih bilateralnih dovolilnic mese~no.”
2. to~ka se spremeni in glasi:
“2. Za bilateralne prevoze v Italijo se cestne dovolilnice
ne izdajajo za:
– samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki
imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za prevoz nevarnih snovi; o ~emer mora prevoznik predlo‘iti dokumentacijo iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila;
– skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
– vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji) razen tistih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.”

2846.
Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena zakona o za~asni
oprostitvi pla~ila posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~, zaradi omilitve posledic {kode povzro~ene z neurjem s to~o ali burjo (Uradni list RS, {t. 55/95), izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za finance
ODREDBO
o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve pla~ila
posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~
1. ~len
Oprostitev pla~ila posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~ po zakonu o za~asni oprostitvi pla~ila posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~, zaradi omilitve
posledic {kode povzro~ene z neurjem s to~o ali burjo (Uradni
list RS, {t. 55/95; v nadaljnjem besedilu: zakon), velja za
pridelovalce vina iz grozdja, pridelanega v vinorodnih okoli{ih, na katerih so ob~ine, dolo~ene s sklepom Vlade RS o
dolo~itvi obmo~ij ob~in, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje
s to~o ali burjo (Uradni list RS, {t. 60/95).
2. ~len
Upravi~enci iz 1. ~lena te odredbe, ki odkupujejo grozdje od drugih pridelovalcev – oddajalcev grozdja (v nadaljnjem besedilu: kleti), morajo 50% sredstev, pridobljenih z
oprostitvijo pla~ila posebnega prometnega davka za vino iz
odkupljenega grozdja, v obliki regresa za za{~itna sredstva za
varstvo rastlin in gnojila razdeliti med oddajalce grozdja.
Dele‘ posameznega oddajalca grozdja v 50% prihranku
iz prej{njega odstavka je sorazmeren zmno‘ku med pogodbeno koli~ino grozdja, ki naj bi jo posamezni oddajalec v letu
1995 oddal v klet, in povpre~nem uradno ugotovljenim dele‘em {kode, ki jo je oddajalec imel v vinogradni{tvu. ^e
posamezni oddajalec v letu 1995 ni imel pridelka in zato ni
podpisal pogodbe o oddaji oziroma prodaji grozdja, se za
pogodbeno koli~ino {teje povpre~je oddanih koli~in za pretekla tri leta.
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3. ~len
Zavezanci morajo opraviti periodi~ni obra~un regresa iz
prvega odstavka 2. ~lena te odredbe do 31. 12. 1996, kon~ni
obra~un pa najkasneje do 28. 2. 1997 in ju predlo‘iti ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
4. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 415-23/94-2
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Sogla{am
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2847.
Na podlagi dolo~il 3. in 7. ~lena aneksa h kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, {t. 80/
94) je odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
1
Izhodi{~na pla~a za I. tarifni razred (koli~nik 1,00) za
negospodarske dejavnosti za ~etrto trimese~je leta 1995 (od
1. 10. 1995 dalje) je 33.200 SIT.
2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
[t. 121-03-013/95-05
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Za sindikate
negospodarstva
Janez Stergar l. r.

Za Vlado RS
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, dru‘ino
in socialne zadeve

2848.
Na podlagi zakona o dr‘avni statistiki (Uradni list RS,
{t. 45/95) objavlja Statisti~ni urad Republike Slovenije
PORO^ILO
o gibanju pla~ za avgust 1995
Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za avgust 1995 zna{a 112.895 SIT, kar
pomeni 1,6-odstoten porast v primerjavi z julijem 1995.
Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za avgust 1995 zna{a
106.153 SIT in je za 2,4% vi{ja kot v juliju 1995.
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Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje junij–avgust
1995 zna{a 104.434 SIT.
Povpre~na mese~na neto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje junij–avgust
1995 zna{a 67.191 SIT.
Indeks povpre~ne bruto pla~e na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za avgust 1995 na povpre~no bruto pla~o
na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje september 1994–avgust 1995 zna{a 104,9.
[t. 052-35-13/95
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Statisti~ni urad Republike
Slovenije
Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

BANKA SLOVENIJE
2849.
Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, {t. 1/91-I in {t. 71/93), drugega odstavka 20.
~lena in 44. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
{t. 1/91-I) in drugega odstavka 12. ~lena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizpla~anih deviznih vlog (Uradni list
RS, {t. 7/93) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke

[t. 60 – 20. X. 1995

18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko
20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana
24. Ljudska banka d.d., Ljubljana
25. M banka d.d., Ljubljana
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica
27. Krekova banka d.d., Maribor
28. Factor banka d.d., Ljubljana
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana
30. Po{tna banka Slovenije d.d
SKUPAJ

11,1
6,2
21,5
25,1
47,4
2,5
6,5
mio ECU
2,5
29,0
31,2
3,9
2,5
0,2
1.581,2

2
Spremeni se 6. to~ka tako, da glasi:
“Poobla{~ene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa
ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanj{ega zneska
deviz oziroma neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska dose~i do 6. novembra 1995.”
3
Ta sklep za~ne veljati 2. novembra 1995 in se od tega
dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

1
V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em znesku
deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni list RS,
{t. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95, 44/95,
50/95 in 54/95) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:
Popravek
mio ECU
1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
391,1
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor
215,0
3. Abanka d.d., Ljubljana
114,9
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana
14,9
5. Hipotekarna banka d.d., Bre‘ice
2,5
6. Bank Austria d.d., Ljubljana
93,3
7. Probanka d.d., Maribor
9,7
8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana
9,1
9. SKB banka d.d., Ljubljana
157,1
10. UBK banka d.d., Ljubljana
6,3
11. Slovenska zadru‘na kmetijska banka d.d.,
Ljubljana
9,3
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana
5,0
13. Banka Celje d.d., Celje
72,0
14. Splo{na banka Koper d.d., Koper
131,0
15. Gorenjska banka d.d., Kranj
82,0
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto
49,6
17. LB Banka Dom‘ale d.d., Dom‘ale
28,8

V pravilniku o posebnostih carinskega nadzora glede na
obliko transporta, objavljenem v Uradnem listu RS, {t.
56/2653-95 z dne 4. X. 1995, se:
– v prvem odstavku 39. ~lena za besedo “lahko” doda
beseda “dovoli”;
– 3. to~ka prvega odstavka 40. ~lena pravilno glasi “niso kr{ile carinskih ali dav~nih predpisov”;
– v drugem odstavku 204. ~lena beseda “luki” nadomesti z besedo “pristani{~u”.
Uredni{tvo
Popravek
V razpisu rednih volitev v organe krajevnih skupnosti
na obmo~ju Ob~ine Moravske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, {t. 58-2751/95 z dne 13. X. 1995, se v I. to~ki
naveden datum “dne 10. decembra 1995” pravilno glasi: “dne
17. decembra 1995”.
@upan
Ob~ine Moravske Toplice
Franc Cipot, ek. l. r.

[t. 60  20. X. 1995
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VSEBINA

2786.

2787.
2788.
2789.
2790.
2791.

DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE
Zakon o poro{tvu Republike Slovenije za
najete kredite Nuklearne elektrarne Kr{ko,
Termoelektrarne [o{tanj, Termoelektrarne
Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana
Zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Dravni zbor
Zakon o ustanovah
Zakon o dru{tvih
Zakon o blagovnih rezervah
Zneski drugih osebnih prejemkov in povra~il poslancev Dravnega zbora Republike
Slovenije in delavcev slub Dravnega zbora Republike Slovenije

4741
4742
4742
4746
4749

4752

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
2792. Odlok o pred~asnem odpustu s sluenja vo4752
ja{kega roka
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2842. Uredba o dopolnitvi uredbe o pla~ilu poseb4836
ne takse za uvoeno blago v letu 1995
2843. Sklep o uskladitvi zajam~enega osebnega do4837
hodka
2844. Sklep o dolo~itvi obmo~ij ob~in, ki jih je v
4837
letu 1995 prizadelo neurje s to~o ali burjo

2793.
2794.
2845.
2846.
2847.
2848.

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI
Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Spremembe in dopolnitve programa pripravni{tva za poklic zdravnik
Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih, postopku in na~inu delitve dovolilnic
Odredba o razporeditvi sredstev pridobljenih iz oprostitve pla~ila posebnega prometnega davka od alkoholnih pija~
Ugotovitveni sklep o izhodi{~ni pla~i za I.
tarifni razred za negospodarske dejavnosti
za ~etrto trimese~je leta 1995
Poro~ilo o gibanju pla~ za avgust 1995

4753
4753
4838
4839
4839
4839

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE
2795. Odlo~ba o ugotovitvi, da pravilnik o napredovanju zaposlenih v dravni upravi ni v
4753
neskladju z ustavo in zakonom
BANKA SLOVENIJE
2849. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o najmanj{em znesku deviz, ki ga morajo
4840
imeti poobla{~ene banke
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
2796. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del obmo~ja KS
Ti{ina, za naselji Murski ^rnci in Ti{ina
4756
(Cankova-Ti{ina)

2797. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno obmo~je
KS Cankova, za naselja: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji ^rnci, Korovci, Kra{~i, Skakovci in Topolovci (Cankova-Ti{ina)
2798. Pravilnik o vi{ini in metodologiji dolo~anja
dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Ob~ini ^rna na Koro{kem
2799. Odlok o uvedbi agromelioracijskih del na
obmo~ju Strug, ki zajema 10 vasi: Rapljevo, Podtabor, Pri cerkvi, Tri~, Lipa, Paka,
Kolen~a vas, Potiskavec, ^ete, Tisovec; in
na obmo~ju Bruhanje vasi, v skupni izmeri
105 ha 9 a 54 m² (Dobrepolje)
2800. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in modernizacijo krajevnih cest za obmo~je Ob~ine Dobrepolje
2801. Sklep o dolo~itvi najvi{jih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah (Dobrepolje)
2802. Poslovnik za delo Ob~inskega sveta ob~ine
Dol pri Ljubljani
2803. Odlok o uradnem vestniku Ob~ine Dol pri
Ljubljani
2804. Statut Ob~ine Gornja Radgona
2805. Odlok o dolo~itvi predmeta in pogojev
opravljanja gospodarske javne slube s podelitvijo koncesije na podro~ju dimnikarske dejavnosti (Jesenice)
2806. Sklep o ureditvi enosmernega prometa skozi center II na Jesenicah
2807. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na obmo~ju Ob~ine Kobarid
2808. Odlok o prora~unu Ob~ine Komen za leto
1995
2809. Odlok o delovnem podro~ju in pristojnostih
delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine Komen
2810. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Komen za leto 1995
2811. Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Spodnji Gri~ II (Kr{ko)
2812. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine Kuzma
2813. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank
v Ob~ini Kuzma
2814. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi Ob~ine Kuzma
2815. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj
v najem v Ob~ini Kuzma
2816. Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in na~inu dela stalnih delovnih teles Ob~inskega
sveta ob~ine La{ko
2817. Odlok o gospodarskih javnih slubah v Ob~ini La{ko
2818. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala La{ko p.o.
2819. Odlok o ureditvi prometa v Starem mestnem jedru La{ko  SMJ La{ko
2820. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prireditveni center La{ko

4757

4759

4760

4761

4762
4762
4769
4769

4780
4781
4781
4781
4782
4783
4783
4784
4785
4785
4787
4790
4792
4794
4796
4798
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2821. Sklep Ob~inskega sveta ob~ine La{ko o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi
2822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na~rta za grajski kompleks Snenik
(Lo{ka dolina)
2823. Spremembe in dopolnitve statuta Ob~ine
Moravske Toplice
2824. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za obmo~je celotne
Krajevne skupnosti Ma~kovci, ki jo sestavljajo vasi: Dankovci, Ku{tanovci, Ma~kovci, Mo{~anci, Otovci, Pe~arovci, Poznanovci
in Prose~ka vas (Murska Sobota)
2825. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Osilnica
2826. Odlok o statusnem preoblikovanju letali{kega podjetja AERODROM PORTORO@, d.o.o., Se~ovlje v javno letali{ko podjetje AERODROM PORTORO@, d.o.o.
(Piran)
2827. Razpis volitev v krajevne svete mestnih in
primestnih ~etrti v Mestni ob~ini Ptuj
2828. Sklep o javni razgrnitvi sprememb ureditvenega na~rta Zdravili{ki kompleks Radenci
2829. Odlok o prora~unu Ob~ine Seana za leto
1995
2830. Odlok o krajevnih skupnostih (Slovenske
Konjice)
2831. Odlok o dolo~itvi volilnih enot za volitve
~lanov svetov krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine Slovenske Konjice
2832. Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na obmo~ju Ob~ine Slovenske Konjice
2833. Poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Sv. Jurij
ob [~avnici
2834. Odlok o sestavi in {tevilu ~lanov svetov KS
in volitvah v svete KS v Ob~ini [entjur pri
Celju
2835. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih slubah v Ob~ini [entjur pri Celju
2836. Odlok o varstvu zraka ([entjur pri Celju)
2837. Sklep o vi{ini komunalnega prispevka v obmo~ju izven zazidalnih na~rtov v Ob~ini
[entjur

4801
4801
4801

4802
4803

4811
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2838. Sklep o valorizaciji komunalnih taks v Ob~ini [entjur pri Celju
2839. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dela ureditvenega na~rta Dobje-Trate
([entjur pri Celju)
2840. Sklep o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste SovodenjMrzli vrh in krajevnih cest Ka{enijeRupe, Koprivnik, GaraaPod~rt in
Podosojnice, ter za rekonstrukcijo krajevnih cest Vrhovckrii{~e in v Ko~o ([kofja
Loka)
2841. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine Zre~e

Popravek pravilnika o posebnostih carinskega nadzora glede na obliko transporta

Popravek razpisa rednih volitev v organe
krajevnih skupnosti na obmo~ju Ob~ine
Moravske Toplice

3834
4835

4835
4836
4840
4840

4815
4816
4816
4817

70.
71.

4819
72.
4821
4821
4831
4832
4832
4834

73.

74.

MEDNARODNE POGODBE
Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji
Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva{ko o izro~itvi
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma
o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za
obrambo Republike Makedonije
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske
republike Egipt o ukinitvi vizumov za diplomatske, slubene in posebne potne liste
Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja
v kulturi, izobraevanju in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Drave
Izrael za leta 19941996
Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Madarske o skupnih ukrepih pri opravljanju mejne kontrole na cestnih mejnih prehodih na slovensko madarski dravni meji

897

897

899

901

907
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ZAKON O
OBLIGACIJSKIH
RAZMERJIH
s stvarnim kazalom
(tretja dopolnjena izdaja)
Dr‘avni zbor v parlamentarno proceduro {e ni uvrstil prvega slovenskega zakonika o obligacijskih razmerjih. To je vzrok, da smo
pripravili tretjo izdajo zakona, ki velja osemnajsto leto. Na zadnjih
straneh knjige so objavljene spremembe in dopolnitve zakona.
Vsakemu izvodu knjige pa smo prilo`ili tudi zakon o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, ki je
za~el veljati 5. avgusta 1995.
Knjigo zaklju~uje razprava prof. dr. Marka Ile{i~a z naslovom
Razvoj in stanje obligacijskega prava v Sloveniji. V njej avtor med
drugim podrobneje razlaga dana{nji pomen zakona o obligacijskih
razmerjih, na~ela in strukturo ZOR ter bistvene re{itve, ki jih
vsebuje delovni osnutek slovenskega zakonika na tem podro~ju.
Cena 2.625 SIT

(10311)
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PREDPISI O NOTARIATU
s predgovorom Andreja [krka, uvodnimi pojasnili Jo‘eta Tratnika
in zgodovinskim orisom Jo‘eta Dernov{ka
V Zbirki predpisov je iz{la prva slovenska knjiga, ki je namenjena izklju~no
novemu notariatu. Na slovenska tla so se notarji, ki opravljajo javno slu‘bo, vrnili
po petdesetih letih. Dobrodo{lico jim je v predgovoru za‘elel predsednik Notarske
zbornice Slovenije Andrej [krk. Na bistvene zna~ilnosti zakona o notariatu v
uvodnih pojasnilih opozarja dr‘avni sekretar z ministrstva za pravosodje Jo‘e
Tratnik, notar Jo‘e Dernov{ek pa je iz arhivskega gradiva izbrskal zanimive podatke o slovenskih notarjih.
Drugi del knji‘ice objavlja vse predpise o notariatu:
– ustavno dolo~bo,
– zakon o notariatu,
– odredbo o {tevilu in sede‘ih notarskih mest,
– pravilnik o poslovanju notarja,
– pravilnik o delovnem ~asu notarjev,
– statut Notarske zbornice Slovenije,
– notarsko tarifo in
– zakone, ki dolo~ajo pristojnost notarjev.
Na zadnjih straneh je seznam notarjev z naslovi in telefonskimi {tevilkami njihovih
pisarn.
Cena 1.470 SIT

(10266)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne
25. I. 1992)

