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Na podlagi 64. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 100/05-UPB1,
60/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 11. redni seji, 25. oktobra 2007 sprejel

STATUT
OB^INE BOHINJ

I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len

(1) Ob~ina Bohinj je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na ob-
mo~ju naslednjih naselij (24): Bitnje, Bohinjska Bistrica, Bohinjska ^e{njica, Brod,
Gorju{e, Goreljek, Jereka, Kamnje, Koprivnik, La{ki Rovt, Lepence, Log v Bohinju,
Nem{ki Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne, Rib~ev Laz, Savica, Srednja vas v
Bohinju, Stara Fu`ina, Studor, Ukanc in @lan.

(2) Sede` ob~ine je: Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
(3) Ob~ina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpola-

gati z vsemi vrstami ob~inskega premo`enja.
(4) Ob~ino predstavlja in zastopa `upan.
(5) Obmo~je, ime in sede` ob~ine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga

dolo~a zakon. Obmo~ja in imena naselij v ob~ini se v skladu z zakonom spremeni-
jo z ob~inskim odlokom.

2. ~len
(1) Na obmo~ju Ob~ine Bohinj so ustanovljeni o`ji deli ob~ine. Naloge, organizacija in

delovanje ter pravni status o`jih delov Ob~ine Bohinj so dolo~eni s tem statutom in
odlokom ob~ine.

(2) Imena in obmo~ja o`jih delov ob~ine so:
1. Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica, ki obsega obmo~je naselij: Bohinjska  Bistri-

ca, Ravne, Nem{ki Rovt, Bitnje, Lepence, Log v Bohinju, Nomenj, Brod, Savica,
Kamnje, Polje, La{ki Rovt, Rib~ev Laz in @lan;

2. Krajevna skupnost Srednja vas v Bohinju, ki obsega obmo~je naselij Srednja vas v
Bohinju, Bohinjska ^e{njica, Jereka in Podjelje;

3. Krajevna skupnost Stara Fu`ina - Studor, ki obsega obmo~je naselij Stara Fu`ina,
Studor in Ukanc;

4. Krajevna skupnost Koprivnik - Gorju{e, ki obsega obmo~je naselij Koprivnik, Gor-
ju{e in Goreljek.

3. ~len
Ob~ina Bohinj (v nadaljnjem besedilu: ob~ina) v okviru ustave in zakona samostoj-

no ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo prebivalce ob~ine in
naloge iz dr`avne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom.

4. ~len
(1) Osebe, ki imajo na obmo~ju ob~ine stalno prebivali{~e, so ob~ani.
(2) Ob~ani odlo~ajo o lokalnih javnih zadevah po organih ob~ine, ki jih volijo na podla-

gi splo{ne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter
v drugih organih v skladu s tem statutom.

(3) Ob~ani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih ob~anov, z re-
ferendumom in ljudsko iniciativo.

(4) Na osnovi odlo~itve organov ob~ine, v skladu s svojimi pristojnostmi, se lahko v po-
samezne oblike odlo~anja vklju~ijo tudi osebe, ki imajo v ob~ini za~asno prebi-
vali{~e in osebe, ki so lastniki zemlji{~ in drugih nepremi~nin na obmo~ju ob~ine.

5. ~len
(1) Ob~ina pri uresni~evanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami,

{ir{imi lokalnimi skupnostmi in dr`avo.

(2) Ob~ina samostojno odlo~a o povezovanju v {ir{e lokalne samoupravne skupnosti,
na na~in in po postopku predpisanem v zakonu.

(3) Ob~ina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih dr`av ter z mednarodni-
mi organizacijami lokalnih skupnosti.

(4) Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti in
lahko v ta namen z njimi zdru`uje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije
ter slu`be za opravljanje skupnih zadev.

6. ~len
(1) Ob~ina ima svojo zastavo in grb.
(2) Zastava ob~ine je dvobarvna. Polovica zastave je bele barve, polovica pa svetlo

modre barve. V sredini zastave je grb ob~ine.
(3) Grb, v obliki {~ita, stilno prikazuje cerkev sv. Janeza z mostom ter Bohinjskim jeze-

rom.
(4) Na~in uporabe zastave in grba je dolo~en z odlokom.
(5) Ob~ina ima ob~inski in kulturni praznik. Praznik ob~ine se praznuje 26. avgusta,

kulturni praznik ob~ine pa 26. marca.
(6) Ob~ina ima svojo himno. Himna ob~ine je pesem “~udopolna Kranjska zemlja”, in

sicer njena prva, druga in ~etrta kitica.
(7) Ob~ina ima pe~at, ki je okrogle oblike. Pe~at ima v zunanjem krogu na zgornji

polovici napis: Ob~ina Bohinj, v notranjem krogu pa naziv organa ob~ine - Ob~inski
svet; `upan; Nadzorni odbor; Ob~inska uprava; Volilna komisija. V sredini pe~ata je
grb ob~ine. Velikost, uporabo, in hrambo pe~ata ob~ine dolo~i `upan s svojim
aktom.

(8) Za prispevek k razvoju ob~ine podeljuje ob~ina zaslu`nim ob~anom, organizacijam
in drugim ob~inska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

7. ~len
(1) Ob~ina ima `upanovo protokolarno ovratnico. Sestavljena je iz osemnajst (18)

plo{~ic. Posamezne plo{~ice so z vezmi vpete v ovratnico.
(2) `upanovo protokolarno ovratnico Ob~ine Bohinj nosi `upan ali pod`upan, kadar v

skladu s statutom opravlja funkcijo `upana.
(3) Protokolarno ovratnico nosi `upan:
- na slavnostnih sejah ob~inskega sveta in osrednji sve~anosti ob~inskega praznika,
- ob podelitvi ob~inskih priznanj,
- ob sprejemu ali slavnostnih obiskih dr`avnih ali tujih visokih predstavnikov,
- ob sklepanju zakonske zveze,
- v vseh drugih primerih, ko gre za sve~anost predstavljanja ali zastopanja ob~ine in

jih dolo~i `upan.

II. NALOGE OB^INE
8. ~len

Ob~ina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge),
dolo~ene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
- sprejema statut in druge splo{ne akte ob~ine,
- sprejema prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
- na~rtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja ob~insko premo`enje tako, da:
- ureja na~in in pogoje upravljanja z ob~inskim premo`enjem,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premo`enja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin in premi~nin,
- sestavlja premo`enjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premo`enja.

3. Omogo~a pogoje za gospodarski razvoj ob~ine tako, da:
- spremlja in analizira gospodarske rezultate v ob~ini, 
- v skladu z zakonom opravlja naloge na podro~ju turizma, 
- v skladu s svojimi pristojnostmi pospe{uje razvoj kmetijstva in gozdarstva na svo-

jem obmo~ju,
- sprejema prostorske akte, ki omogo~ajo in pospe{ujejo razvoj gospodarstva v

ob~ini,
- oblikuje dav~no politiko, ki pospe{uje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog ob~ine pomaga

gospodarskim subjektom pri razre{evanju gospodarskih problemov,
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospe{uje razvoj gospodarskih panog oz.

gospodarskih subjektov.

VSEBINA
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4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove~anje najemnega socialnega
sklada stanovanj, tako da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
- sprejema dolgoro~ni in kratkoro~ni stanovanjski program ob~ine,
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem podro~ju ob~ine, 
- spremlja ponudbo in povpra{evanje stanovanj v ob~ini ter se vklju~uje v stanovanj-

ski trg,
- gradi stanovanja za socialno ogro`ene in prenavlja objekte, ki so primerni za grad-

njo stanovanj,
- v skladu s predpisi omogo~a ob~anom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in

prenovo stanovanj,
- sodeluje z gospodarskimi dru`bami, zavodi in drugimi institucijami pri razre{evanju

stanovanjske problematike ob~anov.

5. Skrbi za lokalne javne slu`be, tako da:
- ustanavlja lokalne javne slu`be,
- sprejme splo{ne akte, ki urejajo na~in ustanovitve in delovanje lokalnih javnih slu`b,
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih slu`b,
- nadzira delovanje lokalnih javnih slu`b,
- gradi in vzdr`uje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
- zagotavlja javno slu`bo gospodarjenja s stavbnimi zemlji{~i.

6. Zagotavlja in pospe{uje vzgojno-izobra`evalno in zdravstveno dejavnost, tako da:
- ustanovi vzgojno izobra`evalni in zdravstveni zavod ter zagotavlja pogoje za njego-

vo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo to podro~je, zagotavlja sredstva za izvajanje teh

dejavnosti in v okviru finan~nih mo`nosti omogo~a izvajanje nadstandardnih pro-
gramov,

- sodeluje z vzgojno izobra`evalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
- z razli~nimi ukrepi pospe{uje vzgojno izobra`evalno dejavnost in zdravstveno varst-

vo ob~anov, 
- ustvarja pogoje za izobra`evanje odraslih, ki je pomembno za razvoj ob~ine in za

kvaliteto `ivljenja njenih prebivalcev.

7. Pospe{uje slu`be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, osnovnega varstva
otrok in dru`ine, za socialno ogro`ene, invalide in ostarele, tako da:

- spremlja stanje na tem podro~ju,
- pristojnim organom in institucijam  predlaga dolo~ene ukrepe na tem podro~ju,
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in

institucijami.

8. Pospe{uje raziskovalno, kulturno in dru{tveno dejavnost ter razvoj {porta in
rekreacije, tako da:

- omogo~a dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dedi{~ino na svojem
obmo~ju,

- zagotavlja splo{no izobra`evalno knji`ni~no dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z dru{tvi in jih vklju~uje v programe aktivnosti ob~ine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da:

- izvaja naloge, ki jih dolo~a zakon, uredbe in drugi predpisi s podro~ja varstva oko-
lja,

- spremlja stanje na tem podro~ju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s
katerimi zagotavlja varstvo okolja, 

- sprejema splo{ne akte, s katerimi  pospe{uje in zagotavlja varstvo okolja,
- sodeluje s pristojnimi in{pekcijskimi organi in jih obve{~a o ugotovljenih nepravil-

nostih,
- z drugimi ukrepi pospe{uje varstvo okolja v ob~ini.

10. Upravlja, gradi in vzdr`uje:
- lokalne javne ceste in druge javne poti,
- povr{ine za pe{ce in kolesarje,
- igri{~a za {port in rekreacijo ter otro{ka igri{~a, 
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne povr{ine ter
- ureja promet v ob~ini.

11. Skrbi za po`arno varnost in varnost ob~anov v primeru elementarnih in drugih
nesre~ tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira re{evalno pomo~ v po`arih,
- organizira obve{~anje, alarmiranje, pomo~ in re{evanje za primere elementarnih in

drugih nesre~,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje po`arne varnosti in

varstva pred naravnimi nesre~ami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesre~,
- sodeluje z ob~inskim poveljstvom gasilske slu`be in {tabom za civilno za{~ito ter

spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k bolj{i po`arni varnosti in varstvu pred ele-

mentarnimi in drugimi nesre~ami.

12. Ureja javni red v ob~ini, tako da:
- sprejema ustrezne splo{ne akte,
- dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine,
- ureja lokalni promet in dolo~a  prometno ureditev,
- organizira ob~insko redarstvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
- opravlja in{pekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih predpisov in drugih

aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ~e ni z zakonom druga~e
dolo~eno,

- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

9. ~len
V okviru lokalnih zadev javnega pomena ob~ina opravlja tudi naloge, ki se nana{ajo
na:

- in{pekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

- ugotavljanje  javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe ob~ine,
- dolo~anje namembnosti urbanega prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemlji{~i in dolo~anje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo`enja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s  pristojnimi

institucijami,
- mrli{ko ogledno slu`bo in
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. ~len
(1) Ob~ina opravlja statisti~ne, eviden~ne in analiti~ne naloge za svoje potrebe ter za

te potrebe pridobiva  statisti~ne in eviden~ne podatke od poobla{~enih organov za
zbiranje statisti~nih in eviden~nih podatkov.

(2) Za potrebe iz prvega odstavka tega ~lena pridobiva ob~ina od upravljavcev zbirk
podatke o fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini stalno ali za~asno prebivali{~e in o
fizi~nih osebah, ki imajo v ob~ini nepremi~nine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sede` in premo`enje oziroma del premo`enja v ob~ini.

III. ORGANI OB^INE

1. SKUPNE DOLO^BE
11. ~len

(1) Organi ob~ine so:
- ob~inski svet, 
- `upan in 
- nadzorni odbor ob~ine.
(2) Ob~ina ima volilno komisijo kot samostojni ob~inski organ, ki v skladu z zakonom o

lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splo{nimi akti ob~ine skrbi za izvedbo volitev
in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Ob~ina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge dolo~a zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov ob~ine oziroma ~lanov ob~inskih organov se

izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.
(5) ^lani ob~inskega sveta, `upan in pod`upan (pod`upani) so ob~inski funkcionarji.

12. ~len
(1) Ob~ina ima ob~insko upravo kot enovit ob~inski organ, ki  v skladu z zakonom,

statutom in splo{nimi akti ob~ine izvaja upravne naloge iz ob~inske pristojnosti,
odlo~a o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja in{pekcijske naloge in naloge
ob~inskega redarstva oziroma drugih slu`b nadzora ter strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za ob~inske organe.

(2) Organ ob~inske uprave ustanovi ob~inski svet z odlokom, s katerim dolo~i tudi nji-
hovo notranjo organizacijo in delovno podro~je.

13. ~len 
^e ni v zakonu ali tem statutu druga~e dolo~eno, lahko organi ob~ine, ki delajo na

sejah, sprejemajo odlo~itve, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov organa ob~ine. Odlo-
~itev je sprejeta, ~e za njo glasuje  ve~ina navzo~ih ~lanov.

14. ~len
(1) Delo organov ob~ine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o delu ob~inskih organov, pred-

vsem pa  z uradnim objavljanjem splo{nih aktov ob~ine, z navzo~nostjo ob~anov in
predstavnikov sredstev javnega obve{~anja na javnih sejah ob~inskih organov,
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odlo~anje ob~inskih
organov.

(3) Na~in zagotavljanja javnosti dela ob~inskih organov, razloge in postopke izklju~itve
javnosti s sej organov ob~ine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom,
drugim predpisom ali splo{nim aktom ob~ine oziroma druge javne ali zasebno
pravne osebe zaupne narave oziroma dr`avna, voja{ka ali uradna tajnost, dolo~a
zakon, ta statut in poslovnik ob~inskega sveta.

(4) Ob~ani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so pod-
laga za odlo~anje organov ob~ine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koris-
tih, ~e izka`ejo pravni interes.
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2. OB^INSKI SVET
15. ~len

(1) Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v okviru pravic in dol`nosti
ob~ine.

(2) Ob~inski svet {teje {estnajst (16) ~lanov.
(3) ~lani ob~inskega sveta se volijo za {tiri leta. Mandat ~lanov ob~inskega sveta se

za~ne s potekom mandata prej{njih ~lanov ob~inskega sveta ter traja do prve seje
novoizvoljenega ob~inskega sveta.

(4) Ob~inski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih ve~ kot polovica
mandatov ~lanov ob~inskega sveta. Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e `upan
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.

(5) Ko ~lanom ob~inskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi ~lanstvo v vseh
ob~inskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih
ustanoviteljica je ob~ina in, v katera so bili imenovani kot predstavniki ob~inskega
sveta.

16. ~len
(1) Volitve ob~inskega sveta se opravijo na podlagi splo{ne in enake volilne pravice z

neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Ob~inski svet se voli po volilnem sistemu, ki ga dolo~a zakon.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve ob~inskega sveta v skladu z zakonom odlo~i

ob~inski svet z odlokom.

17. ~len
(1) Ob~inski svet sprejema statut ob~ine, odloke in druge splo{ne akte ter poslovnik

ob~inskega sveta.
(2) V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet predvsem:
- sprejema statut ob~ine in druge splo{ne akte ob~ine,
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob~ine, 
- sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
- ustanavlja organe ob~inske uprave ter dolo~i njihovo organizacijo in delovno

podro~je,
- v sodelovanju z  ob~inskimi sveti drugih ob~in ustanavlja skupne organe ob~inske

uprave ter skupne organe za izvr{evanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in
javnih podjetjih,

- daje soglasje k prenosu nalog iz dr`avne pristojnosti na ob~ino in odlo~a o na
ob~ino prenesenih zadevah iz dr`avne pristojnosti, ~e po zakonu o teh zadevah ne
odlo~a drug ob~inski organ,

- nadzoruje delo `upana, pod`upana in ob~inske uprave glede izvajanja odlo~itev
ob~inskega sveta,

- potrjuje mandate ~lanov ob~inskega sveta ter ugotavlja pred~asno prenehanje
mandata ob~inskega funkcionarja,

- imenuje ~lane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi
pred~asno razre{itev ~lana nadzornega odbora,

- imenuje in razre{uje ~lane komisij in odborov ob~inskega sveta, 
- voli predstavnika v volilno telo za volitve ~lana Dr`avnega sveta ter dolo~i kandida-

ta za ~lana Dr`avnega sveta,
- dolo~i pod`upana, ki bo v primeru pred~asnega prenehanja funkcije opravljal

funkcijo `upana ter odlo~a o poklicnem opravljanju funkcije pod`upana,
- odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo`enja, kolikor s statutom ob~ine ali

z odlokom za odlo~anje o tem ni poobla{~en `upan,
- odlo~a o najemu posojila in dajanju poro{tva,
- razpisuje referendum,
- v skladu z zakonom dolo~a vi{ino pla~e ali dela pla~e ob~inskih funkcionarjev ter

kriterije in merila za  nagrade in  nadomestila ~lanom organov in delovnih teles, ki
jih  imenuje ob~inski svet,

- dolo~a vrste lokalnih javnih slu`b in na~in izvajanja lokalnih javnih slu`b,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v

skladu z zakonom, 
- imenuje in razre{uje ~lane komisije po zakonu o nezdru`ljivosti opravljanja javnih

funkcij s pridobitno dejavnostjo, ~lane sveta ob~ine za varstvo uporabnikov javnih
dobrin ter ~lane drugih organov ob~ine ustanovljenih na podlagi zakona,

- dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami
za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred po`ari,

- sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami, ses-
tavni del je tudi letni na~rt varstva pred po`ari,

- dolo~i organizacijo ob~inskega sveta ter na~in njegovega delovanja v vojni,
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre~ami in dolo~i varstvo pred

po`ari, ki se opravlja kot javna slu`ba,
- imenuje predstavnike ob~ine v koordinacijski sosvet,
- odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

18. ~len
(1) ^lani ob~inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Funkcija ~lana ob~inskega sveta ni zdru`ljiva s funkcijo `upana, ~lana nadzornega

odbora, kot tudi ne z delom v ob~inski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
dolo~a zakon.

(3) ^lan ob~inskega sveta, ki je imenovan za pod`upana, opravlja funkcijo ~lana
ob~inskega sveta in funkcijo pod`upana hkrati. Pod`upan, ki v primeru pred~asne-

ga prenehanja mandata `upana opravlja funkcijo `upana, v tem ~asu ne opravlja
funkcije ~lana ob~inskega sveta.

(4) Funkcija ~lana ob~inskega sveta tudi ni zdru`ljiva s funkcijo na~elnika upravne
enote, na katere obmo~ju je ob~ina kot tudi ne z delom v dr`avni upravi na delovnih
mestih, na katerih delavci izvr{ujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakoni-
tostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov ob~ine.

19. ~len
(1) Ob~inski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje `upan. @upan lahko za

vodenje sej ob~inskega sveta pooblasti pod`upana ali drugega ~lana ob~inskega
sveta.

(2) ^e nastopijo razlogi, zaradi katerih `upan, poobla{~eni pod`upan oziroma ~lan
ob~inskega sveta ne more voditi `e sklicane seje, jo vodi pod`upan, ~e pa tudi to
ni mogo~e, jo vodi  najstarej{i ~lan ob~inskega sveta.

(3) @upan sklicuje seje ob~inskega sveta v skladu z dolo~bami tega statuta  in poslov-
nika ob~inskega sveta ter glede na potrebe odlo~anja na ob~inskem svetu, mora pa
jih sklicati  najmanj {tirikrat letno.

(4) @upan, poobla{~eni pod`upan oziroma ~lan ob~inskega sveta mora sklicati sejo
ob~inskega sveta, ~e to zahteva najmanj ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta, seja pa
mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. ^e
seja ob~inskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo
lahko skli~ejo ~lani ob~inskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
ob~inskega sveta mora biti prilo`en dnevni red.

(5) @upan, poobla{~eni pod`upan oziroma ~lan ob~inskega sveta mora dati na dnevni
red predlagane to~ke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni {e z novimi to~kami.

20. ~len
Strokovno in administrativno delo za potrebe ob~inskega sveta ter pomo~ pri

pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja
ob~inska uprava.

21. ~len
(1) Ob~inski svet dela in odlo~a na sejah.
(2) Dnevni red seje ob~inskega sveta predlaga `upan.
(3) Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora~una in zaklju~nega ra~una prora-
~una in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob~ine dolo~eno, da jih
sprejme ob~inski svet na predlog `upana.

(4) @upan mora predloge komisij in odborov ob~inskega sveta ter predloge ~lanov
ob~inskega sveta iz prej{njega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako,
kot je dolo~eno v poslovniku ob~inskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odlo~a ob~inski svet na za~etku seje.
(6) Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti predvidena to~ka za vpra{anja in odgo-

vore na vpra{anja, ki jih postavljajo ~lani sveta.
(7) Za vsako sejo ob~inskega sveta se po{lje vabilo `upanu, pod`upanu, ~lanom

ob~inskega sveta, predsedniku nadzornega odbora ob~ine in direktorju ob~inske
uprave. O sklicu seje ob~inskega sveta se obvesti javna ob~ila.

(8) Predsednik nadzornega odbora ob~ine, predsedniki komisij in odborov ob~inskega
sveta ter direktor ob~inske uprave so se dol`ni udele`iti seje ob~inskega sveta in
odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta, kadar se obravnavajo vpra{anja
iz njihove pristojnosti oziroma njihovega podro~ja dela.

22. ~len
(1) Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina njegovih ~lanov.

Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov razen, ~e zakon
dolo~a druga~no ve~ino.

(2) Ob~inski svet sprejema odlo~itve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru,
ko je tako dolo~eno z zakonom ali ~e tako sklene ob~inski svet.

(3) Na~in dela in odlo~anja, razmerja do drugih ob~inskih organov ter druga vpra{anja
delovanja ob~inskega sveta se dolo~ijo s poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet
z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.

(4) Odlo~itve ob~inskega sveta izvr{ujeta `upan in ob~inska uprava.
(5) @upan in direktor ob~inske uprave o izvr{evanju odlo~itev ob~inskega sveta poro-

~ata ob~inskemu svetu na na~in, ki se dolo~i s poslovnikom.

23. ~len
(1) ^lanu ob~inskega sveta pred~asno 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 nastopi funkcijo ali za~ne opravljati delo oziroma ~e v enem mesecu po potrditvi

mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v ob~inski, oziroma dr`avni upravi,
ki ni zdru`ljiva s funkcijo ~lana ob~inskega sveta,

- ~e odstopi.



2 naslov(2) Razlogi za prenehanje mandata ~lana ob~inskega sveta iz prve, druge in tretje
alineje prvega odstavka tega ~lena se ugotovijo na podlagi pravnomo~ne sodne
odlo~be. ^lan ob~inskega sveta je dol`an ob~inski svet obvestiti o svoji odlo~itvi v
zvezi s ~etrto, peto in {esto alineo prvega odstavka tega ~lena. Odstop ~lana
ob~inskega sveta mora biti podan v pisni obliki. ^lanu ob~inskega sveta preneha
mandat z dnem, ko ob~inski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje man-
data iz prvega odstavka tega ~lena.

(3) Ob~inski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prve-
ga odstavka tega ~lena.

(4) Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega ~lana ob~inskega sveta se
upo{tevajo dolo~be zakona, ki ureja to podro~je.

2.1 KOMISIJE IN ODBORI OB^INSKEGA SVETA
24. ~len

(1) Ob~inski svet ima komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
(2) Ob~inski svet lahko ustanovi eno ali ve~ komisij in odborov kot svoja stalna ali

ob~asna delovna telesa. Organizacijo in delovno podro~je stalnih delovnih teles
ob~inskega sveta  dolo~a poslovnik ob~inskega sveta. S sklepom o ustanovitvi
ob~asnega delovnega telesa in imenovanju ~lanov, dolo~i ob~inski svet tudi nje-
gove naloge.

25. ~len
(1) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ima 5 ~lanov, ki jih ob~inski

svet imenuje izmed svojih ~lanov.
(2) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje

naloge:
- ob~inskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa ob~inskega sveta in druge

organe, ki jih  imenuje ob~inski svet,
- ob~inskemu svetu ali `upanu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi

vpra{anji v ob~ini,
- pripravlja predloge odlo~itev ob~inskega sveta v zvezi s pla~ami ter drugimi prejem-

ki ob~inskih funkcionarjev ter izvr{uje odlo~itve ob~inskega sveta, zakone in pred-
pise, ki urejajo  pla~e in druge prejemke ob~inskih funkcionarjev,

- obravnava druga vpra{anja, ki mu jih dolo~i ob~inski svet.

26. ~len
(1) Ob~inski svet ima stalne ali ob~asne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
(2) Stalna delovna telesa ob~inskega sveta so:
- statutarno-pravna komisija,
- komisija za gospodarstvo in podjetni{tvo,
- komisija za turizem in kmetijstvo,
- komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko

infrastrukturo,
- komisija za negospodarske dejavnosti.
(3) Komisije in odbori {tejejo praviloma najmanj 5 in najve~ 9 ~lanov. (4){tevilo ~lanov

posameznega delovnega telesa ob~inskega sveta in delovno podro~je se dolo~i s
poslovnikom ob~inskega sveta.
(5)Ob~asna delovna telesa ustanovi ob~inski svet s sklepom, s katerim dolo~i
naloge delovnega telesa in {tevilo ~lanov  ter opravi imenovanje.

27. ~len
(1) ^lane komisij in odborov imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov in najve~ polovi-

co ~lanov izmed drugih ob~anov. Predlog kandidatov za ~lane pripravi Komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja na podlagi poziva politi~nim strankam in
neodvisnim listam zastopanim v ob~inskem svetu.

(2) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri pripravi predloga oziro-
ma dolo~itvi {tevila ~lanov v vseh komisijah in odborih, ki pripradajo posamezni
politi~ni stranki ali neodvisni listi, upo{teva velikost ({tevilo ~lanov) posamezne
svetni{ke skupine politi~ne stranke ali neodvisne liste, ob dolo~itvi mest v
posamezni komisiji in odboru pa upo{teva razmerje med koalicijo in opozicijo.
Mesto predsednika in ve~ina ~lanov v nadzornem odboru ob~ine pripada ~lanom,
ki jih predlagajo opozicijske svetni{ke skupine ali svetniki politi~nih strank oziroma
neodvisnih list.

(3) Delo delovnega telesa ob~inskega sveta vodi ~lan ob~inskega sveta kot predsednik.
(4) Prvo sejo delovnega telesa skli~e `upan.
(5) ^lanstvo v komisiji ali odboru ob~inskega sveta ni zdru`ljivo s ~lanstvom v nad-

zornem odboru ob~ine ali z delom v ob~inski upravi.

28. ~len
(1) Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega delovnega podro~ja v skladu

s poslovnikom ob~inskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega
sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori ob~inskega sveta  lahko predlagajo ob~inskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora~una in zaklju~nega ra~una
prora~una in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob~ine dolo~eno, da
jih sprejme ob~inski svet na predlog `upana.

29. ~len
Ob~inski svet lahko razre{i predsednika, posameznega ~lana delovnega telesa ali

delovno telo v celoti na predlog najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta. Predlog novih
kandidatov za ~lane delovnih teles pripravi komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje ob~inskega sveta.

3. @UPAN
30. ~len

(1) @upana volijo dr`avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e na neposrednih in
tajnih volitvah. Volitve `upana se opravijo v skladu z zakonom.

(2) Mandatna doba `upana traja {tiri leta.
(3) Potek {tirih let od nastopa mandata `upana je skrajni rok, v katerem mora nastopi-

ti mandat novoizvoljeni `upan. Novoizvoljeni `upan nastopi mandat, ko ob~inski
svet na svoji prvi seji po izvolitvi ~lanov ob~inskega sveta na podlagi potrdila
ob~inske volilne komisije o izvolitvi `upana odlo~i o morebitnih prito`bah drugih
kandidatov ali predstavnikov kandidatur za `upana oziroma ugotovi, da takih
prito`b ni bilo.

(4) @upan lahko opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno. O svoji odlo~itvi je `upan
dol`an obvestiti ob~inski svet na prvi naslednji seji.

31. ~len
(1) @upan predstavlja in zastopa ob~ino.
(2) Poleg tega `upan predvsem:
- predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un

prora~una, odloke in druge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta,
- izvr{uje ob~inski prora~un ter poobla{~a druge osebe za izvajanje posameznih

nalog izvr{evanja ob~inskega prora~una,
- skrbi za izvajanje splo{nih aktov ob~ine in drugih odlo~itev ob~inskega sveta,
- odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nega premo`enja ter o pridobitvi

nepremi~nega premo`enja ob~ine v skladu s tem statutom.
- v skladu z odlokom o prora~unu odlo~a o odpisu terjatev, 
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo{nih aktov ob~ine,
- predlaga ustanovitev organov ob~inske uprave, dolo~itev njihovega delovnega

podro~ja in notranje organizacije, dolo~i sistemizacijo delovnih mest v ob~inski
upravi, odlo~a o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja  zaposlenih v
ob~inski upravi ter poobla{~a direktorja ob~inske uprave za te naloge,

- imenuje in razre{uje direktorja ob~inske uprave, 
- izmed ~lanov ob~inskega sveta imenuje pod`upana in ga lahko tudi razre{i,
- usmerja in nadzoruje delo ob~inske uprave in organov skupne ob~inske uprave,
- v okviru svoje pristojnosti sprejema odredbe, pravilnike, navodila in sklepe, 
- opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.
(3) @upan v skladu z zakonom odlo~a tudi o na ob~ino prenesenih zadevah iz dr`avne

pristojnosti.

32. ~len
(1) @upan zadr`i objavo splo{nega akta ob~ine, ~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.

(2) ^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.

(3) @upan zadr`i izvajanje odlo~itve ob~inskega sveta, ~e meni, da je nezakonita, ali je
v nasprotju s statutom ali drugim splo{nim aktom ob~ine,  in predlaga ob~inskemu
svetu, da o njej ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri ~emer mora navesti
razloge za zadr`anje.

(4) Ob zadr`anju izvajanja odlo~itve ob~inskega sveta `upan opozori pristojno mi-
nistrstvo na nezakonitost take odlo~itve. ~e ob~inski svet ponovno sprejme enako
odlo~itev, lahko `upan za~ne postopek pri upravnem sodi{~u.

(5) ^e se odlo~itev ob~inskega sveta nana{a na zadevo, ki je z zakonom prenesena v
opravljanje ob~ini, `upan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
neprimernost take odlo~itve.

33. ~len
@upan opravlja z zakonom predpisane naloge na podro~ju za{~ite in re{evanja,

predvsem pa:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami in ures-

ni~evanje za{~itnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~,
- imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine ter poverjenike za civilno za{~ito,

sprejme na~rt za{~ite in re{evanja,
- vodi za{~ito, re{evanje in pomo~,
- dolo~i organizacije, ki opravljajo javno slu`bo oziroma naloge za{~ite, re{evanja in

pomo~i in organizacije, ki morajo izdelati na~rte za{~ite in re{evanja, ugotavlja in
razgla{a stopnjo po`arne ogro`enosti v naravnem okolju na obmo~ju ob~ine,

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~inski svet ne more sestati, v
primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro`enih in prizadetih prebivalcev,

- predlaga pristojnemu organu razporeditev dr`avljanov na delovno dol`nost,
dol`nost v civilni za{~iti ter materialno dol`nost.

34. ~len
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v ve~jem obsegu ogro`eno `ivljenje in
premo`enje ob~anov, pa se ob~inski svet ne more pravo~asno sestati, lahko `upan
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sprejme za~asne nujne ukrepe. Te mora predlo`iti v potrditev ob~inskemu svetu takoj,
ko se ta lahko sestane.

35. ~len
(1) Za pomo~ pri opravljanju nalog `upana ima ob~ina najmanj enega pod`upana. S

sklepom o imenovanju pod`upana se ugotovi, da bo pod`upan v primeru
pred~asnega prenehanja mandata `upana opravljal funkcijo `upana v ~asu od
sprejema sklepa o pred~asnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega `upana. Pod`upan, ki opravlja funkcijo `upana, nima
pravice glasovati za odlo~itve ob~inskega sveta.

(2) Pod`upan pomaga `upanu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz
pristojnosti `upana, za katere ga `upan pooblasti.

(3) Pod`upan nadome{~a `upana v primeru njegove odsotnosti ali zadr`anosti. V ~asu
nadome{~anja opravlja pod`upan teko~e naloge iz pristojnosti `upana in tiste
naloge, za katere ga `upan pooblasti.

(4) V soglasju z `upanom se lahko tudi pod`upan odlo~i, da bo funkcijo opravljal pok-
licno. O poklicnem opravljanju funkcije pod`upana odlo~i ob~inski svet na predlog
`upana.

36. ~len
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako `upan kot pod`upan ne moreta opravljati svoje

funkcije, nadome{~a `upana ~lan ob~inskega sveta, ki ga dolo~i `upan, ~e ga ne
dolo~i, pa najstarej{i ~lan ob~inskega sveta.

(2) V ~asu nadome{~anja opravlja ~lan ob~inskega sveta teko~e naloge iz pristojnosti
`upana.

37. ~len
(1) ^e je tako dolo~eno v zakonu ali drugem predpisu lahko tudi `upan imenuje komisi-

je in druge strokovne organe ob~ine.
(2) @upan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetoval-

na telesa za prou~evanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

38. ~len
(1) @upanu in pod`upanu 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 kot {est

mesecev,
- ~e v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni

zdru`ljiva s funkcijo `upana in pod`upana,
- ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati dejavnost, ki ni zdru`ljiva s funkcijo `upana

ali pod`upana,
- ~e nastopi funkcijo ali za~ne opravljati delo oziroma ~e v enem mesecu po potrditvi

mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v ob~inski, oziroma dr`avni upravi,
ki ni zdru`ljiva oziroma ni zdru`ljivo s funkcijo `upana in pod`upana,

- ~e odstopi,
- ~e je po odlo~itvi Dr`avnega zbora razre{en.
(2) Pod`upanu preneha mandat tudi, ~e ga `upan razre{i.
(3) ^e je `upan razre{en po odlo~itvi Dr`avnega zbora, je razre{en tudi pod`upan.

Mandat jima preneha z dnem razre{itve.
(4) Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka

tega ~lena se ugotovijo na podlagi pravnomo~ne sodne odlo~be. `upan oziroma
pod`upan je dol`an ob~inski svet obvestiti o svoji odlo~itvi v zvezi z ~etrto, peto,
{esto in sedmo alineo prvega odstavka tega ~lena. Odlo~itev oziroma odstopna
izjava `upana oziroma pod`upana mora biti v pisni obliki posredovana ob~inski
volilni komisiji. Komisija je dol`na v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa ob~inskemu svetu.

(5) @upanu in pod`upanu preneha mandat z dnem, ko ob~inski svet ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata iz prvega odstavka tega ~lena.

(6) Ob~inski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali
najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega ~lena.

(7) Ugotovitveni sklep posreduje ob~inski svet predsedniku ob~inske volilne komisije.
~e `upanu preneha mandat ve~ kot {est mesecev pred potekom mandatne dobe,
razpi{e ob~inska volilna komisija nadomestne volitve.

(8) Pod`upanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do vklju~no {este
alineje prvega odstavka tega ~lena preneha tudi mandat ~lana ob~inskega sveta.
Odstop se {teje za razre{itev, ~e pod`upan ne izjavi, da odstopa tudi kot ~lan
ob~inskega sveta. Za izvolitev  oziroma potrditev mandata nadomestnega ~lana
ob~inskega sveta se upo{tevajo dolo~be zakona, ki ureja to podro~je.

(9) Prenehanje mandata pod`upana zaradi razre{itve po drugem odstavku tega ~lena
ne vpliva na mandat ~lana ob~inskega sveta.

4. NADZORNI ODBOR
39. ~len

(1) Nadzorni odbor ob~ine je najvi{ji organ nadzora javne porabe v ob~ini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- 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.

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslo-
vanja ob~inskih organov, ob~inske uprave, svetov o`jih delov ob~ine, javnih zavo-
dov, javnih podjetij in ob~inskih skladov ter drugih porabnikov sredstev ob~inskega
prora~una in poobla{~enih oseb z ob~inskimi javnimi sredstvi in ob~inskim premo-
`enjem ter ocenjuje u~inkovitost in gospodarnost porabe ob~inskih javnih sredstev.

40. ~len
(1) Nadzorni odbor ima predsednika in {tiri (4) ~lane. Predsednika in ~lane nadzorne-

ga odbora imenuje ob~inski svet izmed ob~anov. Predsednik in ~lani nadzornega
odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izku{nje s finan~no
- ra~unovodskega, upravno - pravnega podro~ja ali podro~ja gospodarstva. Vsaj
tretjina ~lanov mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali pravne
smeri. Kandidate za ~lane nadzornega odbora ob~ine predlaga ob~inskemu svetu
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

(2) Predsednik in ~lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inskega sveta,
`upan, pod`upan, ~lani svetov krajevnih skupnosti, direktor ob~inske uprave, delav-
ci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in ob~inskih
skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

(3) ^lanstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razre{itve oziroma z dnem poteka
mandata ~lanom ob~inskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za pred~asno
razre{itev ~lana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za pred~asno
prenehanje mandata ~lana ob~inskega sveta. Razre{itev opravi ob~inski svet na
predlog nadzornega odbora.

41. ~len
(1) Prvo sejo nadzornega odbora ob~ine po imenovanju skli~e `upan. Nadzorni odbor

se konstituira, ~e je na prvi seji navzo~ih ve~ina ~lanov.
(2) ^lani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe podpredsednika nadzornega odbora.
(3) Predsednik,v posebnih primerih, ki so dolo~eni v poslovniku nadzornega odbora pa

lahko podpredsednik,  predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
(4) Nadzorni odbor sprejema svoja poro~ila, priporo~ila in predloge na seji, na kateri je

navzo~ih ve~ina ~lanov nadzornega odbora, z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

42. ~len
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s katerim seznani `upana in Ob~inski

svet. Letni program dela mora vsebovati nadzor predloga prora~una ob~ine,
zaklju~nega ra~una ob~ine, zaklju~ne ra~une javnih zavodov, katerih edina ustano-
viteljica je ob~ina in nadzor razpolaganja z ob~inskim nepremi~nim in premi~nim
premo`enjem.

(2) @upan, Ob~inski svet in ob~ani lahko podajo predloge za izredni nadzor. Nadzorni
odbor mora prou~iti dano pobudo in izredni nadzor po lastni presoji vklju~iti v letni
program dela.

(3) Nadzorni odbor je dol`an podati Ob~inskemu svetu poro~ilo o svojih ugotovitvah
najmanj dvakrat letno.

43. ~len
(1) Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poro~il nadzornega odbora pripravi ~lan

nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v
skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora, zadol`il nad-
zorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora,
~asa in kraja nadzora in  navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z
odgovornimi osebami).

(2) V postopku nadzora so odgovorni nadzorovane osebe dol`ni ~lanu nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, predlo`iti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v po-
stopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. ~lan nadzornega od-
bora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za iz-
vedbo naloge, ki mu je zaupana. Ob~inski organi so zahtevane podatke dol`ni dati.

(3) Po opravljenem pregledu pripravi ~lan nadzornega odbora predlog poro~ila, v
katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda,
ugotovitve, ocene ter mnenja ter morebitna priporo~ila in predlogi ukrepov. Predlog
poro~ila sprejme nadzorni odbor ter ga po{lje nadzorovani osebi, ki ima pravico v
roku petnajst dni od prejema predloga poro~ila vlo`iti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odlo~iti v petnajstih dneh. Dokon~no poro~ilo
po{lje nadzorni odbor nadzorovani osebi, ob~inskemu svetu in `upanu po potrebi
pa tudi ra~unskemu sodi{~u.

(4) ^e je nadzorni odbor ugotovil huj{o kr{itev predpisov ali nepravilnosti pri poslova-
nju ob~ine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kr{itvah
v petnajstih dneh od dokon~nosti poro~ila obvestiti pristojno ministrstvo in ra~unsko
sodi{~e.

(5) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nad-
zorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekr{ek ali kaznivo dejanje, je dol`an
svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

(6) Nadzorovane osebe so dol`ne spo{tovati mnenja, priporo~ila in predloge nad-
zornega odbora iz njihove pristojnosti. Organi nadzorovane osebe so dol`ni obrav-
navati dokon~na poro~ila nadzornega odbora v roku 45 dni po njihovem prejemu.
Ob~inski svet in `upan sta dol`na obravnavati dokon~na poro~ila nadzornega odb-
ora na prvi redni seji, ki sledi prejemu dokon~nega poro~ila nadzornega odbora. V
skladu s svojimi pristojnostmi morajo upo{tevati priporo~ila in predloge nadzorne-
ga odbora ter nadzorovani osebi v primeru ugotovljenih nepravilnosti izre~i ukrepe
za njihovo odpravo. Posamezni ukrep mora poleg vsebine sprememb vsebovati tudi



2 naslovrok za odpravo in dolo~iti na~in poro~anja nadzorovane osebe o odpravi nepravilnosti.
(7) @upan, ob~inski svet in organi nadzorovane osebe pisno seznanijo nadzorni odbor

o obravnava dokon~nega poro~ilo nadzornega odbora in o sprejetih sklepih.
Nadzorni odbor je tudi prejemnik poro~il  nadzorovane osebe o odpravi nepravil-
nosti.

44. ~len
(1) Predsednik nadzornega odbora izlo~i ~lana nadzornega odbora iz posamezne

zadeve v primeru, ~e so podane okoli{~ine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristra-
nosti.

(2) Izlo~itev ~lana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nad-
zorovana oseba. Zahtevo za izlo~itev mora vlo`iti pri nadzornem odboru. V zahtevi
je potrebno navesti okoli{~ine, na katere opira svojo zahtevo za izlo~itev. O izlo~itvi
odlo~i predsednik nadzornega odbora.

(3) O izlo~itvi predsednika nadzornega odbora odlo~i nadzorni odbor.

45. ~len
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti

javnost, vendar, ko je njegovo poro~ilo dokon~no. Ob obve{~anju javnosti mora
spo{tovati pravice strank.

(2) Pri opravljanju svojega dela so ~lani nadzornega odbora dol`ni varovati dr`avne,
uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, dru-
gim predpisom ali z akti ob~inskega sveta in organizacij uporabnikov prora~unskih
sredstev ter spo{tovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizi~nih in
pravnih oseb.

46. ~len
(1) Strokovno in administrativno pomo~ za delo nadzornega odbora zagotavlja `upan

in ob~inska uprava.
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na

predlog nadzornega odbora imenuje ob~inski svet. Pogodbo z izvedencem sklene
`upan.

(3) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v ob~inskem prora~unu, na
podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

47. ~len
Podrobnej{o organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.

5. OB^INSKA UPRAVA
48. ~len

(1) Organizacijo in delovno podro~je ob~inske uprave dolo~i na predlog `upana
ob~inski svet z odlokom.

(2) Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi na predlog direktorja ob~inske uprave
dolo~i `upan.

49. ~len
(1) Ob~inski svet lahko na predlog `upana odlo~i, da z drugo ob~ino ali z drugimi

ob~inami ustanovijo enega ali ve~ organov skupne ob~inske uprave.
(2) Organizacija in delo organa skupne ob~inske uprave se dolo~i s splo{nim aktom o

ustanovitvi (z odlokom), ki ga na skupen predlog `upanov sprejmejo ob~inski sveti
ob~in.

50. ~len
(1) 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.
(2) Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz pre-

nesene dr`avne pristojnosti.
(3) O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na prvi stopnji ob~inska uprava,

na drugi stopnji `upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom druga~e dolo~eno.
(4) O prito`bah zoper odlo~be organa skupne ob~inske uprave odlo~a `upan ob~ine, v

katere krajevno pristojnost zadeva spada, ~e zakon ne dolo~a druga~e.

51. ~len
(1) Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja direktor ob~inske uprave, ki

lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v
upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celot-
nega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

(2) Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene
dr`avne pristojnosti, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

52. ~len
Direktor ob~inske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o

splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja
vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje
zadeve.

53. ~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 izo-
brazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postop-

ku 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.

54. ~len
(1) O prito`bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~inske uprave odlo~a

`upan. Zoper odlo~itev `upana je dopusten upravni spor.
(2) O prito`bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz dr`avne pristojnosti na prvi

stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a dr`avni organ, dolo~en z zakonom.

55. ~len
(1) O izlo~itvi predstojnika organa ob~inske uprave ali zaposlenega v ob~inski upravi

odlo~a direktor ob~inske uprave, ki v primeru izlo~itve predstojnika ob~inske uprave
o stvari tudi odlo~i, ~e je predstojnik poobla{~en za odlo~anje v upravnih stvareh.

(2) O izlo~itvi direktorja ob~inske uprave ali `upana odlo~a ob~inski svet, ki v primeru
izlo~itve o stvari tudi odlo~i.

6. OB^INSKO PRAVOBRANILSTVO
56. ~len

(1) Ob~ina lahko sama ali z drugimi ob~inami ustanovi skupni organ ob~inskega pravo-
branilstva, ki pred sodi{~i in drugimi dr`avnimi organi zastopa ob~ino ob~inske
organe in o`je dele ob~ine.

(2) Po pooblastilu lahko ob~insko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki
so jih ustanovile ob~ine.

(3) Ob~insko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem ob~inski svet dolo~i
njegovo delovno podro~je oziroma pooblastila. Za ob~insko pravobranilstvo se
smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ureja dr`avno pravobranilstvo.

7. DRUGI ORGANI OB^INE
57. ~len

Organizacijo, delovno podro~je ter sestavo organov, ki jih mora ob~ina imeti v
skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge ob~ine na posameznih podro~jih javne
uprave, dolo~i `upan oziroma ob~inski svet na podlagi zakona, s sklepom o ustanovitvi
in imenovanju ~lanov posameznega organa.

58. ~len
(1) Ob~ina ima poveljnika in {tab civilne za{~ite ob~ine, ki izvajata operativno

strokovno vodenje civilne za{~ite in drugih sil za za{~ito, re{evanje in pomo~, v
skladu s sprejetimi na~rti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno za{~ito so za svoje delo odgovorni `upanu.

IV. O@JI DELI OB^INE

1. SPLO[NE DOLO^BE
59. ~len

(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb ob~anov na obmo~ju posameznih
naselij so v ob~ini kot o`ji deli ob~ine ustanovljene krajevne skupnosti.

(2) Krajevne skupnosti so del ob~ine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premo`enjsko-finan~nem in pravnem smislu. Pobudo za ustanovitev nove krajevne
skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega obmo~ja lahko da zbor ob~anov
o`jega dela ob~ine ali 10 odstotkov volivcev s tega obmo~ja po postopku in na
na~in, ki je dolo~en s tem statutom za ljudsko iniciativo.

(3) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo obmo~je ob~inski svet s
statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in obmo~ju skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih ob~anov, ki jih skli~e `upan za  obmo~je, na
katerem naj bi se ustanovila skupnost.

(4) V kolikor krajevna skupnost obsega samo eno naselje, se le-ta imenuje va{ka skup-
nost. Va{ke skupnosti imajo enak polo`aj kot krajevne skupnosti. Dolo~be tega
statuta, ki se nana{ajo na krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo tudi za va{ko
skupnost.

60. ~len
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja

samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
(2) Skupnost iz prej{njega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za

svoj ra~un. Krajevno skupnost v pravnem prometu zastopa predsednik sveta kra-
jevne skupnosti ali oseba, ki jo predsednik sveta za to pooblasti.

61. ~len
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premo`enjem in

sredstvi, s katerimi razpolaga. Ob~ina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti sub-
sidiarno.

62. ~len
(1) Krajevna skupnost ima statut, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti, po predhod-

nem soglasju ob~inskega sveta. Statut krajevne skupnosti mora biti v skladu s
statutom ob~ine.

(2) S statutom krajevne skupnosti se opredeli obmo~je, naloge, organi, financiranje in
druge zadeve s podro~ja delovanja krajevne skupnosti.

2. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
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3naslov2. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
63. ~len

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v ob~ini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov ob~ine na podro~ju

javne infrastrukture na svojem obmo~ju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih
investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem obmo~ju in sodelujejo pri nad-
zoru nad opravljenimi deli,

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in za{~iti virov pitne vode,
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemlji{~ za dela s podro~ja  gospo-
darskih javnih slu`b,

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagali{~ komunalnih odpadkov in sodelujejo pri
njihovi sanaciji,

- dajejo predloge za ureditev in olep{evanje kraja (ocvetli~enja, ureditev in
vzdr`evanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

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

- predlagajo in izvajajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izved-

benih aktov, ki obravnavajo obmo~je njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih

posredujejo pristojnemu organu ob~ine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge

namene, predvidenih gradenj ve~jih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za
posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi pri{lo do
spremembe re`ima vodnih virov,

- seznanjajo pristojni organ ob~ine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na
podro~ju urejanja prostora in varstva okolja,

- v sodelujejo pri organizaciji kulturnih, {portnih in drugih prireditev, 
- spremljajo nevarnosti na svojem obmo~ju in o tem obve{~ajo {tab za civilno za{~ito

ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s podro~ja za{~ite in
re{evanja, 

- dajejo soglasja k odlo~itvam o razpolaganju in upravljanju s premo`enjem ob~ine,
ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

64. ~len
(1) Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz  pristojnosti ob~ine, ki se prete`no nana{ajo

na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma samostojno:
- skrbijo za urejenost pokopali{~ in organizirajo pogrebno slu`bo na krajevno obi~ajni

na~in, ~e z odlokom ob~ine ni druga~e dolo~eno,
- skrbijo za plu`enje in odvoz snega,
- skrbijo za vzdr`evanje krajevnih cest,
- v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim ~asom

gostinskih obratov, 
- upravljajo z lastnim premo`enjem ali  s premo`enjem ob~ine, ki jim je dano v

uporabo,
- izdelujejo na~rte za{~ite in re{evanja na podlagi predpisov in potreb ob~ine,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja pode`elja in obnove vasi

na svojem obmo~ju,
- pospe{ujejo kulturne, {portne in druge dru{tvene dejavnosti na svojem obmo~ju ter

organizirajo kulturne, {portne in druge prireditve oziroma nudijo pomo~ pri takih
prireditvah, kadar je organizator ob~ina.

(2) Krajevne skupnosti opravljajo tudi druge naloge, ~e je tako dolo~eno s splo{nim
aktom ob~ine ali sklepom ob~inskega sveta.

3. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
65. ~len

(1) Organ krajevne skupnosti  je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivali{~em na
obmo~ju  krajevne skupnosti. Na~in izvolitve ~lanov sveta dolo~a zakon.

(2) Volitve v svet  krajevne skupnosti razpi{e `upan.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko {teje najve~ 11 ~lanov. {tevilo ~lanov sveta dolo~i

ob~inski svet z odlokom, s katerim dolo~i volilne enote za volitve v svet krajevne
skupnosti.

(4) Mandat ~lanov sveta krajevne skupnosti se za~ne in kon~a isto~asno kot mandat
~lanov ob~inskega sveta.

(5) ~lan sveta krajevne skupnosti ne more biti `upan, pod`upan, javni uslu`benec v
ob~inski upravi in javni uslu`benec v slu`bi o`jega dela ob~ine.

(6) Dolo~be zakona in tega statuta, ki urejajo pred~asno prenehanje mandata ~lanu
ob~inskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata ~lana sveta
o`jega dela ob~ine.

(7) Funkcija ~lana sveta je ~astna.

66. ~len
(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skli~e `upan najkasneje trideset dni po izvolitvi

~lanov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati ve~ kot
polovici njegovih ~lanov.

(2) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo ~lani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje
sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti.

(3) Sejo sveta skupnosti lahko skli~e tudi `upan ob~ine.

67. ~len
(1) Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta

nadome{~a predsednika in opravlja naloge, ki mu jih dolo~i predsednik.
(2) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odlo~itve na seji, na kateri je

navzo~ih ve~ina ~lanov,  z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.
(3) Vabilo za sejo sveta krajevne skupnosti se po{lje tudi `upanu.
(4) @upan ima pravico biti navzo~ na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, ven-

dar pa nima pravice glasovati.
(5) Predsednik sveta  skli~e svet krajevne skupnosti najmanj {tirikrat na leto oziroma

ve~krat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati  svet krajevne skup-
nosti, ~e to zahteva `upan, ali najmanj polovica ~lanov sveta.

(6) Zapisnik seje sveta krajevne skupnosti se posreduje `upanu najkasneje v petnaj-
stih dneh po opravljeni seji.

(7) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik ob~inskega
sveta.

68. ~len
(1) Svet krajevne skupnosti izvr{uje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge kra-

jevne skupnosti. Svet tudi:
- obravnava vpra{anja iz ob~inske pristojnosti, ki se nana{ajo na obmo~je krajevne

skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stali{~a in mnenja,
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splo{nih aktov ob~ine,  
- sprejema odlo~itve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju

s premo`enjem skupnosti. Odlo~itve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpola-
ganju ter gospodarjenju s premo`enjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglas-
je ob~inski svet.

(2) Stali{~a, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za
izvr{evanje nalog ob~ine, za katere so pristojni ob~inski svet, `upan ali ob~inska
uprava in jih ne zavezujejo, razen, ~e ni s tem statutom ali odlokom druga~e
dolo~eno.

(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vpra{anj sklicuje zbore
krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno
uporabljajo dolo~be tega statuta, s katerimi je urejen zbor ob~anov.

69. ~len
Zaradi obravnave dolo~enih skupnih vpra{anj in nalog ter za obravnavo zadev iz

ob~inske pristojnosti lahko `upan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnos-
ti kot svoj posvetovalni organ.

70. ~len
(1) Krajevna skupnost ima lahko za opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za

potrebe delovanja krajevne skupnosti strokovnega delavca - tajnika krajevne skup-
nosti, ki svoje naloge opravlja nepoklicno.

(2) Tajnika krajevne skupnosti imenuje svet skupnosti in ne more biti ~lan sveta kra-
jevne skupnosti.

(3) [tevilo in struktura strokovnih delavcev se opredeli z odlokom iz 72. ~lena tega
statuta.

71. ~len
Ob~inski svet lahko na predlog `upana, nadzornega odbora ob~ine, ~etrtine ~lanov

sveta krajevne skupnosti ali zbora ob~anov krajevne skupnosti, razpusti svet krajevne
skupnosti in razpi{e pred~asne volitve:
- ~e se po najmanj trikratnem sklicu  ne sestane,
- ~e ne izvr{uje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvr{uje

v nasprotju z zakonom, predpisi in splo{nimi akti ob~ine, 
- ~e se ugotovi, da o~itno nezakonito razpolaga s sredstvi ob~anov ali ~e se sredst-

va, ki so skupnosti dodeljena iz ob~inskega prora~una uporabljajo nenamensko.

72. ~len
Ob~inski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, ~e ugotovi,

da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za ~lane sveta
oziroma da ob~ani na njenem obmo~ju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne
skupnosti v skladu s tem statutom.

4. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
73. ~len

(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz ob~inskega prora~una, s prostovoljni-
mi prispevki fizi~nih in pravnih oseb, s pla~ili za storitve, s samoprispevkom in s pri-
hodki od premo`enja o`jega dela ob~ine.

(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz prora~una
ob~ine se dolo~ijo z odlokom.

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti
krajevnih skupnosti zagotovi ob~ina. V ta namen ob~ina s sklepom, da v upravlja-
nje krajevnim skupnostim del svojega premo`enja za izvr{evanje njihovih nalog.

74. ~len
(1) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finan~nih na~rtih, ki jih

za posamezno prora~unsko leto oblikujejo in ob~inskemu svetu predlagajo njihovi
sveti. Finan~ne na~rte, ki so kot sestavni del ob~inskega prora~una - njegova prilo-
ga, sprejme na predlog `upana ob~inski svet.

Bohinj, 9. november 2007 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ [tevilka 8



(2) Ob~ina ne prevzema finan~nih obveznosti krajevnih, va{kih in ~etrtnih skupnosti, ki
niso zajeti v prora~unu ob~ine.

(3) Za izvr{evanje finan~nega na~rta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik
sveta.

(4) Krajevne skupnosti imajo lahko svoje ra~une. Sklep o posebnem ra~unu skupnosti
izda `upan.

(5) Za izvr{evanje finan~nih na~rtov krajevnih skupnosti se uporabljajo dolo~be pred-
pisov, ki urejajo financiranje javne porabe in dolo~be odloka o prora~unu ob~ine.

(6) Nadzor nad finan~nim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor
ob~ine.

75. ~len
(1) Pravne posle, katerih vrednost presega 4.200 €, krajevna skupnost lahko sklene le

po predhodnem pisnem soglasju `upana.
(2) Krajevna skupnost se ne sme zadol`evati.

76. ~len
(1) Za izvr{evanje finan~nega na~rta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik

sveta krajevne skupnosti kot odredbodajalec ali od njega poobla{~ena oseba.
(2) Nadzor nad finan~nim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja, v skladu s tem

statutom, nadzorni odbor ob~ine.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OB^ANOV PRI ODLO^ANJU V OB^INI
77. ~len

Oblike neposrednega sodelovanja ob~anov pri odlo~anju v ob~ini so: zbor ob~anov,
referendum in ljudska iniciativa.

1.ZBOR OB^ANOV
78. ~len

(1) Ob~ani na zboru ob~anov:
- obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo~ja ob~ine, njenega imena ali

sede`a ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi ob~inami

v {ir{e samoupravne lokalne skupnosti,
- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev o`jih delov ob~ine oziro-

ma za spremembo njihovih obmo~ij,
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stali{~a o spremembah obmo~ij naselij, imen

naselij ter imen ulic,
- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
- dajejo predloge ob~inskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja ob~ine,

gospodarjenja s prostorom ter varovanja `ivljenjskega okolja,
- oblikujejo stali{~a v zvezi z ve~jimi posegi v prostor kot so gradnja cest, energet-

skih objektov, odlagali{~ odpadkov in nevarnih stvari,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stali{~a ter odlo~ajo o zadevah, za katere je tako

dolo~eno z zakonom, s tem statutom ali odlokom ob~ine ter o zadevah, za  katere
tako sklene ob~inski svet ali `upan.

(2) Odlo~itve, predloge, pobude, stali{~a in mnenja zbora ob~anov so ob~inski organi,
v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dol`ni obravnavati in pri izvajanju
svojih nalog upo{tevati. ^e pristojni ob~inski organ meni, da predlogov, pobud,
stali{~, mnenj in odlo~itev zbora ob~anov ni mogo~e upo{tevati, je ob~anom dol`an
na primeren na~in in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

79. ~len
(1) Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, za eno ali ve~ krajevnih skupnosti, za

posamezno naselje ali zaselek.
(2) Zbor ob~anov skli~e `upan na lastno pobudo, ali na pobudo ob~inskega sveta, ali

sveta krajevne skupnosti.
(3) @upan mora sklicati zbor ob~anov za vso ob~ino na zahtevo najmanj 5 odstotkov

volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10
odstotkov volivcev v tej skupnosti.

(4) Zahteva volivcev za sklic zbora ob~anov mora vsebovati pisno obrazlo`en predlog
zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba prilo`iti seznam volivcev, ki so
zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivali{~a ter njihove podpise. @upan lahko zahtevo s sklepom
zavrne, ~e ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno {tevilo volivcev. Sklep z obraz-
lo`itvijo se vro~i pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
@upan skli~e zbor ob~anov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno
vlo`ene zahteve.

80. ~len
(1) Sklic zbora ob~anov mora vsebovati obmo~je, za katerega se sklicuje zbor

ob~anov, kraj in ~as zbora ob~anov ter predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obi~ajen na~in.

81. ~len
(1) Zbor ob~anov vodi `upan ali od njega poobla{~eni pod`upan. `upan lahko zboru

ob~anov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor ob~anov veljavno sprejema svoje odlo~itve, predloge, pobude, stali{~a in

mnenja, ~e na zboru sodeluje najmanj 5% odstotkov volivcev, ~e je zbor sklican za
vso ob~ino oziroma najmanj 20% odstotkov volivcev, ~e je zbor sklican za obmo~je

krajevne skupnosti ali posameznega naselja. Odlo~itev zbora ob~anov je sprejeta,
~e zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

(3) Delavec ob~inske uprave, ki ga dolo~i direktor ob~inske uprave, ugotovi sklep~nost
zbora ob~anov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odlo~itve ter vodi zapisnik o
odlo~itvah zbora. Z zapisnikom zbora ob~anov direktor ob~inske uprave seznani
ob~inski svet in `upana ter ga na krajevno obi~ajen na~in objavi.

2. REFERENDUM O SPLO[NEM AKTU OB^INE
82. ~len

(1) Ob~ani lahko odlo~ajo na referendumu o vpra{anjih, ki so vsebina splo{nih aktov
ob~ine, ki jih sprejema ob~inski svet, razen o prora~unu in zaklju~nem ra~unu
ob~ine ter o splo{nih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo ob~inski
davki in druge dajatve.

(2) Ob~inski svet lahko o splo{nem aktu iz prej{njega odstavka razpi{e referendum na
predlog `upana ali ~lana ob~inskega sveta.

(3) Ob~inski svet mora razpisati referendum, ~e to zahteva najmanj pet odstotkov
volivcev v ob~ini in ~e tako dolo~a zakon ali statut ob~ine.

83. ~len
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vlo`i `upan ali ~lan ob~inskega sveta najkas-

neje v petnajstih dneh po sprejemu splo{nega akta ob~ine.
(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splo{nega akta ob~ine je treba ob~inski

svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vlo`itev zahteve za razpis referenduma.
(2) ^e je vlo`en predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vlo`itev

zahteve za razpis referenduma, `upan zadr`i objavo splo{nega akta do odlo~itve o
predlogu ali pobudi oziroma do odlo~itve na referendumu.

84. ~len
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem ob~ani potrdijo ali

zavrnejo sprejeti splo{ni akt ob~ine ali njegove posamezne dolo~be.
(2) ^e je splo{ni akt ob~ine ali njegove posamezne dolo~be na referendumu potrjen,

ga mora `upan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.
(3) ^e je splo{ni akt ob~ine ali njegove posamezne dolo~be zavrnjene, se splo{ni akt

ne objavi, dokler se ob upo{tevanju volje volivcev ne spremeni.
(4) Odlo~itev volivcev na referendumu, s katero je bil splo{ni akt ob~ine zavrnjen ali so

bile zavrnjene njegove posamezne dolo~be, zavezuje ob~inski svet, ki je splo{ni
akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

85. ~len
(1) Pobuda volivcem za vlo`itev zahteve za razpis referenduma o splo{nem aktu

ob~ine ali njegovih posameznih dolo~bah mora vsebovati `e oblikovano zahtevo za
razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izra`eno vpra{anje, ki naj bo
predmet referenduma in obrazlo`itev.

(2) Pobudo volivcem za vlo`itev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec,
politi~na stranka v ob~ini ali svet o`jega dela ob~ine. Pobuda mora biti podprta s
podpisi najmanj stotih volivcev v ob~ini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalne-
ga prebivali{~a.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vlo`itev zahteve za razpis referenduma pisno sez-
nani ob~inski svet in pobudo predlo`i `upanu.

(4) ^e `upan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom
tega ~lena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom ob~ine,o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. ~e pobudnik tega ne stori, se {teje, da pobuda ni bila
vlo`ena. `upan o tem nemudoma obvesti pobudnika in ob~inski svet.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahte-
va, naj odlo~itev `upana preizkusi upravno sodi{~e.

86. ~len
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali

s podpisovanjem na seznamu.
(2) @upan dolo~i obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno

izra`eno zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. O na~inu
dajanja odlo~i `upan s sklepom. Z istim sklepom dolo~i obrazec seznama.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred dr`avnim organom, pristojnim za vodenje evi-
dence volilne pravice. Dr`avni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice
overi tudi podpise volivcev na seznamu.

(4) [teje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo`ena, ~e jo je v dolo~enem roku
podprlo s svojim podpisom zadostno {tevilo volivcev.

87. ~len
(1) Ob~inski svet razpi{e referendum v petnajstih dneh po sprejemu odlo~itve o pred-

logu `upana ali ob~inskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih
dneh od vlo`itve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s ~etrtim
odstavkom prej{njega ~lena.

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin{tirideset dni od dne
razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

(3) Z aktom o razpisu referenduma dolo~i ob~inski svet vrsto referenduma, splo{ni akt,
o katerem se bo odlo~alo oziroma njegove dolo~be, o katerih se bo odlo~alo,
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3naslovbesedilo referendumskega vpra{anja, o katerem se bo odlo~alo na referendumu tako,
da se bo obkro`ilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na na~in, ki je s tem statutom dolo~en za obja-
vo splo{nih aktov ob~ine.

(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi ob~inska volilna komisija akt o razpisu
referenduma v javnih ob~ilih.

88. ~len
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki imajo pravico voliti ~lane

ob~inskega sveta.
(2) Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glaso-

vali.

89. ~len
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru

zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odlo~a ob~inska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anjih izvedbe referenduma velja-

jo dolo~be zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo, smiselno pa tudi
dolo~be zakona, ki urejajo lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z
zakonom o lokalni samoupravi posamezno vpra{anje druga~e urejeno.

(3) Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu po{lje ob~inska volilna komisija
ob~inskemu svetu ter ga objavi na na~in, ki je v statutu ob~ine dolo~en za objavo
splo{nih aktov ob~ine.

3. SVETOVALNI REFERENDUM
90. ~len

(1) Ob~inski svet  lahko pred odlo~anjem o posameznih vpra{anjih iz svoje pristojnos-
ti razpi{e svetovalni referendum.

(2) Svetovalni referendum se razpi{e za vso ob~ino ali za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z dolo~bami tega statuta, ki urejajo re-

ferendum o splo{nem aktu ob~ine.
(4) Odlo~itev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje ob~inskih organov.

4. DRUGI REFERENDUMI
91. ~len

(1) Ob~ani lahko odlo~ajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih
vpra{anjih, ~e  tako dolo~a zakon.

(2) Referendum iz prej{njega odstavka se opravi v skladu z dolo~bami tega statuta, ~e
z zakonom, ki dolo~a in ureja referendum, ni druga~e dolo~eno.

(3) Odlo~itev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, ~e je zanjo glasovala ve~ina vseh
volivcev v ob~ini oziroma v delu ob~ine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. LJUDSKA INICIATIVA
92. ~len

(1) 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.

(2) Glede pobude volivcem za vlo`itev zahteve iz prej{njega odstavka in postopka s
pobudo se primerno uporabljajo dolo~be zakona in tega statuta, s katerimi je ure-
jen referendum o splo{nem aktu ob~ine.

(3) ^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta ob~ine ali drugo odlo~itev
ob~inskega sveta, mora ob~inski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo
sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlo`ene zahteve.

(4) ^e se zahteva nana{a na odlo~itve drugih ob~inskih organov, morajo ti o njej
odlo~iti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vlo`ene zahteve.

93. ~len 
Sredstva za neposredno sodelovanje ob~anov pri odlo~anju v ob~ini na zborih

ob~anov in referendumih ter njihovo izvedbo, se zagotovijo v ob~inskem prora~unu.

VI. OB^INSKE JAVNE SLU@BE
94. ~len

(1) Ob~ina zagotavlja opravljanje javnih slu`b, ki jih sama dolo~i in javnih slu`b, za
katere je tako dolo~eno z zakonom.

(2) Opravljanje javnih slu`b zagotavlja ob~ina:
- neposredno v okviru ob~inske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

95. ~len
(1) Na podro~ju dru`benih dejavnosti zagotavlja ob~ina javne slu`be za izvajanje

naslednjih dejavnosti:
- osnovno{olsko izobra`evanje,
- pred{olska vzgoja in varstvo otrok,
- osnovno zdravstvo in lekarna,
- osebna pomo~ dru`ini in
- knji`ni~arstvo.
(2) Ob~ina lahko ustanovi javne slu`be tudi na drugih podro~jih, zlasti na podro~ju

glasbene vzgoje, izobra`evanja odraslih, kulture, {porta in drugih dejavnosti s
katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

96. ~len
Ob~ina lahko zaradi gospodarnega in u~inkovitej{ega zagotavljanja javnih slu`b

ustanovi javno slu`bo skupno z drugimi ob~inami.

97. ~len
Na podro~ju gospodarskih javnih slu`b ob~ina zagotavlja javne slu`be za:

- oskrbo s pitno vodo,
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- odvajanje in ~i{~enje odpadnih in padavinskih voda,
- javno snago in ~i{~enje javnih povr{in,
- urejanje javnih poti, povr{in za ceste in zelenih povr{in, 
- pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov

zaradi varstva zraka,
- gospodarjenje s stavbnimi zemlji{~i, 
- vzdr`evanje ob~inskih javnih cest,
- vzdr`evanje javnih parkirnih povr{in in pobiranje parkirnin,
- urejanje dostopov do naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti in pobiranje vstop-

nin, 
- urejanje smu~arskih prog za potrebe turizma in 
- na drugih podro~jih, ~e tako dolo~a zakon ali odlok ob~ine.

98. ~len
Ob~ina lahko dolo~i kot gospodarsko javno slu`bo tudi dejavnosti, ki so pogoj za

izvr{evanje nalog iz njene pristojnosti ali so tak{ne dejavnosti pogoj za izvr{evanje
gospodarskih, socialnih ali ekolo{kih funkcij ob~ine.

99. ~len
(1) Ob~inske javne slu`be ustanavlja ob~ina z odlokom ob upo{tevanju pogojev

dolo~enih z zakonom.

100. ~len
(2) Ob~ina lahko zaradi gospodarnega in u~inkovitega zagotavljanja dejavnosti gospo-

darskih javnih slu`b ustanovi gospodarsko javno slu`bo v okviru zaokro`enih oskr-
bovalnih sistemov skupno z drugimi ob~inami.

101. ~len
(1) Za izvr{evanje ustanoviteljskih pravic v javnih slu`bah, ki so ustanovljene za

obmo~je dveh ali ve~ ob~in lahko ob~inski sveti ob~in ustanoviteljic ustanovijo
skupni organ, ki ga sestavljajo `upani ob~in ustanoviteljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se dolo~ijo njegove naloge, organizacija dela
in na~in sprejemanja odlo~itev, na~in financiranja in delitve stro{kov za delo skup-
nega organa.

102. ~len
(1) Ob~ina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih slu`b, ki so po zakonu obvezne.
(2) Ob~ina ustanavlja javne slu`be z odlokom.

VII. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE
103. ~len

(1) Premo`enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne stvari v lasti ob~ine, denar-
na sredstva in pravice.

(2) Ob~ina mora s premo`enjem gospodariti kot dober gospodar.
(3) Odlo~itev o odtujitvi nepremi~nega premo`enja ob~ine sprejme ob~inski svet. O pri-

dobitvi in odtujitvi premi~nega premo`enja ter za pridobitev nepremi~nega
premo`enja do vrednosti, ki se dolo~i z odlokom o prora~unu, je pristojen `upan.
`upan odlo~a tudi odpisu terjatev do vrednosti, ki se dolo~i z odlokom o prora~unu.

(4) Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremi~nega premo`enja mora `upan pre-
veriti ali so v prora~unu zagotovljena finan~na sredstva. Odprodaja ali zamenjava
nepremi~nin in premi~nin v lasti ob~ine se izvede  po postopku in na na~in, ki ga
dolo~a zakon. ^e z zakonom to ni urejeno se odprodaja in zamenjava nepremi~nin
in premi~nin izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo
dr`avnega premo`enja.

104. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in davkov, taks, pristojbin in drugih daja-

tev v skladu z zakonom.

105. ~len
(1) Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v

prora~unu ob~ine.
(2) Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja.
(3) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rtovani prihodki iz davkov, taks,

pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaga-
nja z ob~inskim premo`enjem in na~rtovani odhodki.

(4) V ra~unu financiranja se izka`e odpla~evanje dolgov in zadol`evanje ob~ine. V
bilanci prihodkov in odhodkov so vklju~eni tudi vsi prihodki in odhodki o`jih delov
ob~ine.
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106. ~len
(1) 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.

(2) Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim
aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

107. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren `upan. @upan je odredbodajalec za sred-

stva prora~una. Za izvr{evanje prora~una ob~ine lahko `upan pooblasti posamezne
delavce ob~inske uprave ali pod`upana.

108. ~len
(1) Prora~un ob~ine je odlok ob~ine v katerem so predvideni prihodki in drugi prejem-

ki in odhodki in drugi izdatki ob~ine za eno leto.
(2) Rebalans prora~una je odlok o spremembi prora~una.
(3) Neposredni uporabnik ob~inskega prora~una so ob~inski organi ali organizacije,

o`ji deli ob~ine ter ob~inska uprava.
(4) Posredni uporabnik ob~inskega prora~una je ob~inski sklad, javni zavod katerega

ustanovitelj je ob~ina in drugi uporabnik ~e se financira iz ob~inskega prora~una (v
nadaljevanju uporabnik).

109. ~len
(1) Prora~un ob~ine sprejme ob~inski svet na predlog `upana  z odlokom.
(2) V odloku o prora~unu ob~ine se dolo~i tudi obseg zadol`evanja in poro{tev ob~ine

ter druga vpra{anja v zvezi z izvr{evanjem prora~una ter posebna pooblastila
`upana pri izvr{evanju prora~una za posamezno leto.

110. ~len
(1) Pri sestavi prora~una se upo{teva zakone ki urejajo to podro~je.
(2) Prora~un je sestavljen iz treh delov, in sicer splo{nega in posebnega dela

prora~una ter na~rta razvojni programov pri ~emer mora biti iz posebnega dela
prora~una razvidno kdo, zakaj in na kak{en na~in uporablja prora~unska sredstva.

111. ~len
(1) Prora~un ob~ine mora biti sprejet pred pri~etkom leta, na katerega se nana{a.
(2) ^e prora~un ni sprejet pred pri~etkom leta, na katerega se nana{a, se financiranje

nadaljuje na podlagi prora~una za preteklo leto. Odlo~itev o za~asnem financiranju
ob~ine sprejme `upan in o tem obvesti ob~inski svet ter nadzorni odbor. Odlo~itev
o za~asnem financiranju se objavi v uradnem glasilu ob~ine.

(3) V obdobju za~asnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do vi{ine, sorazmer-
no porabljenih sredstev v enakem obdobju v prora~unu za preteklo leto.

112. ~len
(1) ^e se med prora~unskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za prora~un ali

spremenjenih gospodarskih gibanj pove~ajo izdatki ali zmanj{ajo prejemki
prora~una lahko `upan na predlog za finance pristojne slu`be v ob~inski upravi
najve~ za 45 dni zadr`i izvr{evanje posameznih izdatkov.

(2) O odlo~itvi iz prej{njega odstavka `upan obvesti ob~inski svet.
(3) ^e prora~una ni mo`no uravnovesiti, mora `upan predlagati rebalans prora~una.

113. ~len
^e se po sprejemu prora~una sprejme zakon ali odlok ob~ine na podlagi katerega

nastanejo nove obveznosti za prora~un, dolo~i `upan obseg izdatkov in jih vklju~i v
prora~un v obsegu ve~jih pri~akovanih prejemkov.

114. ~len
(1) ^e se med letom spremeni delovno podro~je oziroma pristojnost neposrednega

uporabnika, se sorazmerno pove~a ali zmanj{a obseg sredstev za delovanje
neposrednega uporabnika. O pove~anju ali zmanj{anju sredstev odlo~a `upan.

(2) ^e se neposredni uporabnik med letom ukine ali njegovih nalog ne prevzame drug
neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo  v splo{no prora~unsko
rezervacijo.

115. ~len
(1) ^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.

(2) O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega ~lena odlo~a `upan, ki mora
o tem obvestiti ob~inski svet na prvi naslednji seji.

116. ~len
(1) Ob~ina oblikuje prora~unsko rezervo, ki deluje kot prora~unski sklad. V navedeni

sklad se izlo~a del skupno dose`enih letnih prejemkov prora~una, v vi{ini, ki je
dolo~ena s prora~unom, vendar najve~ do vi{ine 1,5 % prejemkov prora~una. Del
sredstev se izlo~a v rezerve za~asno vsak mesec, dokon~no pa po zaklju~nem
ra~unu prora~una za preteklo leto.

(2) Izlo~anje rezerve se praviloma izvr{i vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decem-
bra teko~ega leta.

(3) Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose`ejo rezerve ob~ine 2 % letno
dose`enih prihodkov  iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

117. ~len
(1) Rezerva se uporablja za pokrivanje stro{kov ukrepov ter pomo~ prizadetim pri

odpravljanju posledic naravnih in drugih nesre~: kot so su{a, potres, po`ar, poplave
in druge naravne oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije,
`ivalske ku`ne bolezni in rastlinski {kodljivci.

(2) Ob~ina lahko ustanovi tudi druge prora~unske sklade, ki delujejo kot eviden~ni
ra~uni v okviru ra~una prora~una.

(3) Sredstva za namene iz prvega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti
vra~anja.

(4) O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega ~lena odlo~a `upan na podlagi spre-
jetega odloka o prora~unu.

118. ~len
(1) Med odhodki prora~una se predvidi splo{na prora~unska rezervacija (42), kot ne-

razporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti
ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

(2) O uporabi sredstev splo{ne prora~unske rezervacije odlo~a `upan

119. ~len
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprejme ob~inski svet zaklju~ni

ra~un prora~una za preteklo leto.
(2) Zaklju~ni ra~un moram biti sestavljen v skladu s predpisi, ki jih dolo~i pristojen mi-

nister za finance. Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom tudi bilanco
stanja ter pojasnilo odstopanj.

(3) Zaklju~ni ra~un se predlo`i ob~inskemu svetu najkasneje do konca marca teko~ega
leta za preteklo leto.

120. ~len
Ob~ina se lahko dolgoro~no zadol`i za investicije, ki jih sprejme ob~inski svet.

Zadol`itev je mogo~a na na~in, ki ga dolo~a zakon. Skupna vi{ina zadol`itev in izdanih
poro{tev se dolo~i z odlokom o prora~unu.

121. ~len
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je ob~ina, se smejo

zadol`evati le s soglasjem ob~ine. O soglasju odlo~a ob~inski svet.
(2) Ob~inski svet odlo~a tudi o dajanju poro{tev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij

in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob~ina, pod pogoji, ki jih dolo~a zakon.

122. ~len
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja `upan ob~ine v

skladu s predpisi, ki urejajo javno naro~anje.

123. ~len 
(1) Ob~ina v skladu z zakonom financira politi~ne stranke, ki so zastopane v

ob~inskem svetu. Na enak na~in financira tudi ostale liste kandidatov, ki so
zastopane v ob~inskem svetu.

(2) Na~in financiranja na predlog `upana dolo~i ob~inski svet s sklepom.

VIII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. SPLO[NI AKTI OB^INE
124. ~len

(1) Splo{ni akti ob~ine so statut, poslovnik ob~inskega sveta, odloki, odredbe, pravilni-
ki in navodila.

(2) Ob~inski svet sprejema kot splo{ne akte tudi prostorske in druge na~rte razvoja
ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un, ki sta posebni vrsti splo{nih aktov.

(3) Kadar ne odlo~i z drugim aktom, sprejme ob~inski svet sklep, ki je lahko splo{ni ali
posami~ni akt.

(4) Postopek za sprejem splo{nih aktov ob~ine ureja poslovnik ob~inskega sveta.

125. ~len
(1) Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme ob~inski svet z dvotretjinsko

ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku kot je predpisan za sprejem odloka.

126. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvotretjinsko 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.

127. ~len
(1) Z odlokom ureja ob~ina na splo{en na~in zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja

organe ob~inske uprave in dolo~a na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu`be.
(2) Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako

dolo~eno z zakonom.
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128. ~len
Z odredbo uredi ob~ina dolo~ene razmere, ki imajo splo{en pomen ali odreja na~in

ravnanja v takih razmerah.

129. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta ali odloka v procesu nji-

hovega izvr{evanja.

130. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela organov ob~inske uprave pri

izvr{evanju dolo~b statuta ali odloka.

131. ~len
(1) Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu

ob~ine - Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj ali katerem drugem uradnem glasilu in
pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga~e dolo~eno.

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolo~i ob~inski  svet.

2. POSAMI^NI AKTI OB^INE
132. ~len

(1) Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
(2) S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~ina o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene dr`avne pristojnosti.

133. ~len
(3) O prito`bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi ob~inske uprave v upravnem

postopku, odlo~a na drugi stopnji `upan, ~e ni za posamezne primere z zakonom
druga~e dolo~eno.

(4) O prito`bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene dr`avne
pristojnosti odlo~a dr`avni organ, ki ga dolo~i zakon.

(5) O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih organov odlo~a v upravnem
sporu pristojno sodi{~e.

IX. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN [IR[IH LOKALNIH 
SKUPNOSTI

134. ~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 pravice ob~ine, oziroma
~e se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine posega v njene
pravice.

135. ~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.

136. ~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`i
tudi, ~e osebe javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo
pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

137. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski interve-

nient, ~e bi lahko bile v teh postopkih oziroma, ~e so z `e izdanimi akti prizadete pra-
vice in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

138. ~len
Delovna telesa so dol`na za potrebe ob~inskega sveta oblikovati mnenje glede

pripravljajo~ih se predpisov, ki se ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi obliku-
je ob~inski  svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr`avnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
139. ~len

(1) 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.

(2) V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr`ava, opravljajo pristojna ministrstva
tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

(3) 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 opravlja-
nje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz
dr`avne pristojnosti.

(4) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov ob~in
zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obve{~anje in strokovno pomo~
organom ob~in.

XI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
140. ~len

Ob~inski svet mora v roku {est mesecev uskladiti poslovnik ob~inskega sveta ter
druge in splo{ne akte, ~e so dolo~be teh aktov v nasprotju s tem statutom.

141. ~len
Dolo~be, ki se nana{ajo na imenovanje komisij ob~inskega sveta in nadzornega

odbora za~nejo veljati po preketu mandata sedanjega ob~inskega sveta.

141. ~len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Ob~ine Bohinj (Uradni vest-

nik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03, 1/07), razen poglavja XI. prehodne in kon~ne dolo~be.

142. ~len 
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-6/2007
Bohinjska Bistrica, 25. oktober 2007

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

19.
Na podlagi 36. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 100/05-UPB1,
60/07) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni list RS, {t. 1/99, 1/03, 1/07) je Ob~inski
svet Ob~ine Bohinj, na 11. redni seji, dne 25. oktobara 2007 sprejel 

POSLOVNIK
Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj

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 ~lanov ob~inskega sveta (v nadaljeva-
nju: ~lani).

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
(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izklju~i, ~e to zahtevajo razlogi varovanja osebnih

podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom,
drugim predpisom ali splo{nim aktom ob~ine oziroma druge javne ali zasebno
pravne osebe zaupne narave oziroma dr`avna, voja{ka ali uradna tajnost.

(3) Na~in zagotavljanja javnosti dela in na~in omejitve javnosti dela ob~inskega sveta
in njegovih delovnih teles dolo~a ta poslovnik.

5. ~len
(1) Svet dela na rednih, izrednih in koresponden~nih sejah.
(2) Redno sejo sveta skli~e `upan najmanj {tirikrat na leto.

6. ~len
Svet predstavlja `upan, delovno telo ob~inskega sveta pa predsednik delovnega

telesa.

7. ~len
(1) Svet uporablja pe~at ob~ine, ki je dolo~en s statutom ob~ine, v katerega notranjem

krogu je ime ob~inskega organa “OB^INSKI SVET”.
(2) Svet uporablja pe~at na vabilih za seje, na splo{nih aktih in aktih o drugih odlo-

~itvah ter na dopisih.
(3) Pe~at sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
(4) Pe~at sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor ob~inske uprave (v nadalj-

njem besedilu: direktor uprave) ali delavec, ki ga za to pooblasti.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA
8. ~len

(1) Ob~inski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih ve~ kot polovica
mandatov ~lanov sveta.



(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e `upan 20 dni po izvolitvi ~lanov, vendar ne
kasneje kot pote~e njegov mandat. ^e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e
predsednik volilne komisije.

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skli~e `upan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili
izvoljeni svetniki.

9. ~len
(1) Prvo sejo sveta  vodi `upan.
(2) Na prvi seji svet izmed navzo~ih ~lanov najprej imenuje tri ~lansko mandatno

komisijo. ^lane komisije predlaga `upan, lahko pa tudi vsak ~lan. Svet glasuje
najprej o `upanovem predlogu, ~e ta ni izglasovan pa o predlogih ~lanov po vrst-
nem redu kot so bili vlo`eni dokler niso imenovani trije ~lani komisije. O preostalih
predlogih svet ne odlo~a.

(3) Mandatna komisija na podlagi poro~ila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregle-
da, kateri kandidati so bili izvoljeni za ~lane ob~inskega sveta, predlaga ob~inske-
mu svetu odlo~itve o morebitnih prito`bah kandidatov za ~lane ob~inskega sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev  mandatov za ~lane.

(4) Mandatna komisija na podlagi poro~ila volilne komisije in potrdila o izvolitvi `upana
predlaga ob~inskemu svetu tudi odlo~itve o morebitnih prito`bah drugih kandidatov
za `upana ali predstavnikov kandidatur.

10. ~len
Mandate ~lanov ob~inskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem,

ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravi~enosti morebit-
nih prito`b kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
(1) Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu

pa odlo~a posebej.
(2) ~lan ob~inskega sveta, 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 oziroma kandidatne liste.

(3) Svet na podlagi poro~ila volilne komisije in potrdila o izvolitvi `upana na podlagi
poro~ila mandatne komisije posebej odlo~i o morebitnih prito`bah kandidatov za
`upana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. ~len
(1) Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev `upana, nastopijo mandat novoizvoljeni

~lani ob~inskega sveta in novi `upan, mandat dotedanjim ~lanom ob~inskega sveta
in `upanu pa preneha.

(2) S prenehanjem mandata ~lanov ob~inskega sveta, preneha ~lanstvo v nadzornem
odboru ob~ine ter stalnih in ob~asnih delovnih telesih ob~inskega sveta.

(3) ^lanom ob~inskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha ~lanstvo v vseh
ob~inskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so
bili imenovani kot predstavniki ob~inskega sveta.

12. ~len
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih ~lanov komisijo za mandatna

vpra{anja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora v roku treh
mesecev pregledati ~lanstvo v ob~inskih organih in delovnih telesih ter organih javnih
zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob~ina
ter pripraviti poro~ilo in predloge za imenovanje novih ~lanov.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI ^LANOV OB~INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be
13. ~len

(1) Pravice in dol`nosti ~lanov ob~inskega sveta so dolo~ene z zakonom, statutom
ob~ine in tem poslovnikom.

(2) ^lani ob~inskega sveta imajo pravico in dol`nost udele`evati se sej sveta in njego-
vih delovnih teles, katerih ~lani so. ~lani ob~inskega sveta se lahko udele`ujejo tudi
sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez
pravice glasovanja.

(3) ^lan ob~inskega sveta ima pravico:
- predlagati ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen prora~una, za-

klju~nega ra~una in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu dolo~eno, da
jih sprejme ob~inski svet na predlog `upana, ter obravnavo vpra{anj iz njegove
pristojnosti;

- glasovati o predlogih splo{nih aktov ob~ine, drugih aktov in odlo~itev ob~inskega
sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov;

- sodelovati pri oblikovanju programa dela ob~inskega sveta in dnevnih redov njego-
vih sej;

- predlagati kandidate za ~lane ob~inskih organov, delovnih teles ob~inskega sveta
in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sous-
tanoviteljica je ob~ina oziroma, v katerih ima ob~ina v skladu z zakonom svoje pred-
stavnike.

(4) ^lan ob~inskega sveta ima dol`nost varovati podatke zaupne narave, ki so kot
osebni podatki, dr`avne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti ob~inskega sveta in organizacij uporabnikov
prora~unskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

(5) ^lan ob~inskega sveta ima pravico do povra~ila stro{kov v zvezi z opravljanjem

funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom ob~inskega sveta do dela pla~e
za nepoklicno opravljanje funkcije ob~inskega funkcionarja.

14. ~len
(1) ^lan ob~inskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali

glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
(2) ^lan ob~inskega sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s

pravicami in dol`nostmi ~lana ob~inskega sveta, od{kodninsko in kazensko odgo-
voren.

15. ~len
Svetni{ke skupine, ki jih oblikujejo ~lani ob~inskega sveta izvoljeni z istoimenske

liste ali dveh ali ve~ kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vpra{anja in pobude ~lanov ob~inskega sveta 
16. ~len

(1) ^lan ob~inskega sveta ima pravico zahtevati od `upana, drugih ob~inskih organov
in ob~inske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v
ob~inskem svetu in njegovih delovnih telesih.

(2) Ob~inski organi iz prej{njega odstavka so dol`ni odgovoriti na vpra{anja ~lanov
ob~inskega sveta  in jim posredovati zahtevana pojasnila. ^e ~lan ob~inskega sveta
to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni
obliki.

(3) ^lan ob~inskega sveta ima pravico `upanu ali direktorju ob~inske uprave (v na-
daljnjem besedilu: direktor uprave) postaviti vpra{anje ter jima lahko da pobudo za
ureditev dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov iz njune pristojnosti.

17. ~len
(1) ^lan ob~inskega sveta zastavlja vpra{anja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna to~ka dnevnega reda za

vpra{anja in pobude ~lanov.
(3) Vpra{anja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vse-

bina jasno razvidna. V nasprotnem primeru `upan, ali za vodenje seje poobla{~eni
pod`upan oziroma ~lan ob~inskega sveta na to opozori in ~lana ob~inskega sveta
pozove, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot 3 minute, obrazlo`itev pobude
pa ne ve~ kot 5 minut.

(5) Pisno postavljeno vpra{anje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je
naslovljeno.

(6) Pri obravnavi vpra{anj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna `upan in direk-
tor uprave. ^e sta `upan ali direktor uprave zadr`ana dolo~ita, kdo ju bo
nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude.

(7) Na seji se odgovarja na vsa vpra{anja in pobude, ki so bila oddana do za~etka seje
ter na ustna vpra{anja dana ob obravnavi vpra{anj in pobud ~lanov ob~inskega
sveta. ^e zahteva odgovor na vpra{anje podrobnej{i pregled dokumentacije oziro-
ma prou~itev, lahko `upan ali direktor uprave oziroma njun namestnik odgovori na
naslednji seji.

(8) @upan ali direktor uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vpra{anja
ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vpra{anja in pobude,
za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem ~lanom
ob~inskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.

18. ~len
(1) ^e ~lan ob~inskega sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vpra{anje oziroma

pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. ^e tudi po tem ni zadovoljen, lahko pred-
laga ob~inskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

(2) ^e svet odlo~i, da bo o zadevi  razpravljal, mora `upan uvrstiti to vpra{anje na
dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
19. ~len

(1) ^lan ob~inskega sveta se je dol`an udele`evati sej sveta in delovnih teles, katerih
~lan je.

(2) ^e ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega ~lan je, mora o tem
in o razlogih za to obvestiti `upana oziroma predsednika delovnega telesa
najpozneje do za~etka seje. ~e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov ne more obvesti-
ti `upana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti  do za~etka
seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

(3) ^lanu sveta, ki se ne udele`i redne ali izredne seje ob~inskega sveta, ne pripada
del pla~e za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

(4) ^e se ~lan delovnega telesa iz neopravi~enih razlogov ne udele`i treh sej delovne-
ga telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga
ob~inskemu svetu njegovo razre{itev.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA
20. ~len

(1) Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zadevah v okviru pravic in dol`nosti
ob~ine.
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(2) Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo dolo~a na podlagi ustave in zakona
statut ob~ine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udele`ba na seji
21. ~len

(1) Ob~inski svet dela in odlo~a na sejah.
(2) Seje sveta sklicuje `upan.
(3) @upan sklicuje seje ob~inskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog

drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~ine, mora pa jih sklicati  najmanj
{tirikrat letno.

22. ~len
(1) Gradivo za seje Ob~inskega sveta ob~inska uprava pripravi v elektronski obliki. V

kolikor ~lan ob~inskega sveta `eli prejemati vabilo z gradivom v pisni obliki mora o
tem obvestiti ob~insko upravo.

(2) Vabilo za redno sejo ob~inskega sveta s predlogom dnevnega reda se po{lje
~lanom najkasneje 7 dni pred dnem, dolo~enim za sejo. Skupaj z vabilom se po{lje
tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

(2) Vabilo za sejo ob~inskega sveta se po{lje `upanu, pod`upanu, predsedniku nad-
zornega odbora ob~ine in direktorju ob~inske uprave.

23. ~len
(1) Izredna seja ob~inskega sveta se skli~e za obravnavanje in odlo~anje o nujnih

zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
(2) Izredno sejo ob~inskega sveta lahko skli~e `upan na  predlog delovnega telesa

sveta ali na zahtevo 1/4 ~lanov sveta ali na lastno pobudo.
(3) V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za

njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti prilo`eno gradivo o zadevah, o kate-
rih naj ob~inski svet odlo~a. ^e seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predlo-
`itve pisnega obrazlo`enega predloga oziroma zahteve za sklic s prilo`enim
ustreznim gradivom, jo lahko skli~e tisti upravi~eni predlagatelj, ki je sklic zahteval.
V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

(4) Vabilo za izredno sejo ob~inskega sveta z gradivom mora biti vro~eno ~lanom
ob~inskega sveta najkasneje tri dni pred sejo.

(5) ^e razmere terjajo druga~e se lahko izredna seja ob~inskega sveta skli~e v skra-
jem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi ~lani sveta in se seje lahko
udele`ijo. V tem primeru se lahko dnevni red  seje predlaga na sami seji, na sami
seji pa se lahko predlo`i svetnikom tudi gradivo za sejo. Ob~inski svet pred spreje-
mom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za
sklic. ~e ob~inski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skli~e nova
izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

24. ~len
(1) V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odlo~itev v kraj{em ~asu, kot pa je

mogo~e sklicati sejo ob~inskega sveta, lahko `upan izvede koresponden~no sejo.
(2) ^e se ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta ne strinja s predlogom za izvedbo kore-

sponden~ne seje in je dana zahteva za sklic izredne oziroma redne seje, mora
`upan sklicati izredno oziroma redno sejo.

(3) V ta namen se `upan po telefonu ali na drug ustrezen na~in posevetuje s ~lani
ob~inskega sveta in dobi od njih odgovor. `upan lahko za to pooblasti pod`upana,
direktorja ob~inske uprave ali drugega zaposlenega v ob~inski upravi.

(4) Vpra{anje za koresponden~no sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako da je na
njega mogo~e odgovorit samo z “DA” ali “NE” (“ZA” ali “PROTI”).

(5) O koresponden~ni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo
koresponden~ne seje, postavljeno vpra{anje in odgovori ~lanov ob~inskega sveta.
Ta zapisnik potrdi ob~inski svet na naslednji seji. `upan mora na naslednji seji
ob~inskega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo kopresponden~ne seje.

25. ~len
(1) Na seje sveta se vabijo  poro~evalci za posamezne to~ke dnevnega reda, ki jih

dolo~i `upan oziroma  direktor uprave.
(2) Vabilo se po{lje tudi vsem, katerih navzo~nost je, glede na dnevni red seje, potreb-

na.

26. ~len
(1) Predlog dnevnega reda seje ob~inskega sveta pripravi `upan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic

seje sveta.
(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le to~ke, za katere obravna-

vo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~eni s tem poslovnikom.
(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
(5) O sprejemu dnevnega reda odlo~a ob~inski svet na za~etku seje.
(6) Svet ne more odlo~iti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, ~e ~lanom ni bilo pred-

lo`eno gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stali{~a
`upan, kadar ta ni bil predlagatelj razen v primerih, ki jih dolo~a ta poslovnik.

27. ~len
(1) Sejo ob~inskega sveta vodi `upan. @upan lahko za vodenje sej ob~inskega sveta

pooblasti pod`upana ali drugega ~lana ob~inskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujo~i).

(2) ^e nastopijo razlogi, zaradi katerih `upan ali predsedujo~i  ne more voditi `e skli-
cane seje, jo vodi pod`upan, ~e pa tudi to ni mogo~e, jo vodi  najstarej{i ~lan
ob~inskega sveta.

28. ~len
(1) Seje ob~inskega sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sredstev

javnega obve{~anja na  sejah ob~inskega sveta.
(3) Predstavnike sredstev javnega obve{~anja v ob~ini se povabi na sejo z osebnim

vabilom, ki mu je prilo`eno gradivo za sejo oziroma se jim gradivo posreduje preko
elektronske po{te.

(4) Ob~an, ki se `eli udele`iti seje ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predlo`ena
~lanom ob~inskega sveta za to sejo.

(5) Predsedujo~i mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja ob~inskega
sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo ob~inskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno lo~en od prostora za ~lane
ob~inskega sveta. ^e ob~an, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega
obve{~anja moti delo ob~inskega sveta, ga predsedujo~i najprej opozori, ~e tudi po
opozorilu ne neha motiti dela ob~inskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

(6) @upan predlaga ob~inskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali
ob obravnavi posamezne to~ke dnevnega reda, ~e to terjajo zagotovitev varstva
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splo{nim aktom ob~ine oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma dr`avna, voja{ka ali uradna
tajnost.

(7) Kadar svet sklene, da bo izklju~il javnost oziroma kako to~ko dnevnega reda obrav-
naval brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg  `upana, predsedujo~ega
in ~lanov ob~inskega sveta navzo~ na seji.

2. Potek seje
29. ~len

(1) Ko predsedujo~i za~ne sejo, obvesti svet, kdo izmed ~lanov ob~inskega sveta  mu
je sporo~il, da je zadr`an in se seje ne more udele`iti.

(2) Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en. Predsedujo~i obvesti svet tudi o
tem, kdo je povabljen na sejo.

(3) Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugi-
mi vpra{anji.

30. ~len
(1) Preden svet  dolo~i dnevni red seje, odlo~a o sprejemu zapisnika prej{nje seje.
(2) ^lan ob~inskega sveta 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.

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko
pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

31. ~len
(1) Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
(2) 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 skraj{anje rokov, zdru`itev obravnav ali hitri
postopek .

(3) Zadeve, katerih predlagatelj je `upan in za katere predlaga umik z dnevnega reda,
se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

(4) Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, ~e so razlogi nastali po
sklicu seje in ~e je bilo ~lanom ob~inskega sveta izro~eno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet
razpravlja in glasuje.

(5) Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za raz{iritev  dnevnega reda,
da predsedujo~i na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

32. ~len
(1) Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po dolo~enem (sprejetem) vrst-

nem redu.
(2) Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih to~k dnevnega

reda.

33. ~len
(1) 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~ petnajst minut, ~e ni s tem poslovnikom
druga~e dolo~eno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol`an podati dopolnilno
obrazlo`itev.

(2) ^e ni `upan predlagatelj, poda `upan ali od njega poobla{~eni pod`upan oziroma
direktor uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik
delovnega telesa ob~inskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazlo`itev
`upanovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata najve~
po deset minut.
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(3) Po tem dobijo besedo ~lani ob~inskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili
k razpravi. Razprava posameznega ~lana lahko traja najve~ sedem minut. Svet
lahko sklene, da posamezen ~lan iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj ~asa,
vendar ne ve~ kot petnajst  minut.

(4) Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po
razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nana{ati
na napovedi replike ozna~eno razpravo, sicer jo lahko predsedujo~i prepove.
Replike smejo trajati najve~ tri minute.

(5) Ko je vrstni red prigla{enih razpravljalcev iz~rpan, predsedujo~i vpra{a ali `eli {e
kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.

34. ~len
(1) Razpravljalec sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem redu in o katerem te~e

razprava, h kateri je predsedujo~i pozval.
(2) ^e se razpravljalec ne dr`i dnevnega reda ali prekora~i ~as za razpravo, ga predse-

dujo~i opomni. ^e se tudi po drugem opominu ne dr`i dnevnega reda oziroma
nadaljuje z  razpravo, mu predsedujo~i lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede
lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odlo~i svet brez razprave.

35. ~len
(1) ^lanu ob~inskega sveta, ki `eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o kr{itvi dnevnega

reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva.
(2) Nato poda predsedujo~i pojasnilo glede kr{itve poslovnika ali dnevnega reda. ~e

~lan ni zadovoljen s pojasnilom, odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.
(3) ^e ~lan zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po nje-

govem mnenju ni to~na in je povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojas-
nilu, mu da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora ~lan omejiti
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati ve~ kot pet minut.

36. ~len
(1) Ko predsedujo~i ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi, sklene razpravo o

posamezni to~ki dnevnega reda. ^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge
za odlo~itev ali stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in  nadalju-
je po predlo`itvi teh predlogov.

(2) Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je to potrebno zaradi
odmora, priprave predlogov po zaklju~eni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pri-
dobitve dodatnih strokovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsedujo~i dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

(3) Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni ve~ sklep~na, ~e so potreb-
na 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 nada-
ljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

37. ~len
(1) Seje ob~inskega sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti uri in morajo biti na~rto-

vane tako, da praviloma ne trajajo ve~ kot pet ur.
(2) Predsedujo~i odredi petnajstminutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujo~i odredi tudi na obrazlo`en predlog posameznega ali

skupine ~lanov ob~inskega sveta, `upana  ali predlagatelja, ~e je to potrebno zara-
di priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stali{~, dodatnih obrazlo`itev ali odgov-
orov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja najve~ trideset
minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne to~ke najve~
dvakrat.

(4) ^e kdo od upravi~encev predlaga dodatni odmor po iz~rpanju mo`nosti iz
prej{njega odstavka, odlo~i ob~inski svet ali se lahko odredi odmor ali pa se seja
prekine in nadaljuje drugi~.

38. ~len
(1) ^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.

(2) Ko so  vse to~ke dnevnega reda iz~rpane, ob~inski svet kon~a sejo.

3. Vzdr`evanje reda na seji
39. ~len

(1) Za red na seji skrbi predsedujo~i. Na seji sveta ne sme nih~e govoriti, dokler mu
predsedujo~i ne da besede.

(2) Predsedujo~i skrbi, da govornika nih~e ne moti med govorom. Govornika lahko
opomni na red ali mu se`e v besedo le predsedujo~i.

40. ~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.

41. ~len
(1) Opomin se lahko izre~e ~lanu ob~inskega sveta, ~e govori, ~eprav ni dobil besede,

~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug na~in kr{i red na seji.

(2) Odvzem besede se lahko izre~e govorniku, ~e s svojim govorom na seji kr{i red in
dolo~be tega poslovnika in je bil na tej seji `e dvakrat opomnjen, naj spo{tuje red
in dolo~be tega poslovnika.

(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e ~lanu ob~inskega sveta oziroma
govorniku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji, tako da
onemogo~a delo sveta.

(4) ^lan ob~inskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje
ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

42. ~len
(1) Predsedujo~i lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja,

vsak drug udele`enec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo~a
nemoten potek seje.

(2) ^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se odstranijo vsi poslu{alci.

43. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine.

4. Odlo~anje
44. ~len

(1) Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~ih ve~ina vseh ~lanov sveta.
(2) Navzo~nost se ugotavlja na za~etku seje, pred vsakim glasovanjem in na za~etku

nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.
(3) Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost ~lanov ob~inskega sveta v sejni

sobi (dvorani).
(4) Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvotretjinska ve~ina, svet veljavno odlo~a,

~e je na seji navzo~ih najmanj dve tretjini vseh ~lanov ob~inskega sveta.

45. ~len
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov razen, ~e zakon

dolo~a druga~no ve~ino. Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo~ih
~lanov izrekla “ZA” njen sprejem.

46. ~len
(1) Ob~inski svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odlo~a, ~e tako sklene pred odlo~anjem  o

posamezni zadevi oziroma vpra{anju. Predlog za tajno glasovanje lahko da `upan
ali najmanj ena ~etrtina vseh ~lanov sveta.

47. ~len
(1) Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o katerem se odlo~a.
(2) ^lan ob~inskega sveta ima pravico obrazlo`iti svoj glas razen, ~e ta poslovnik ne

dolo~a druga~e. Obrazlo`itev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le
enkrat in sme trajati najve~ dve minuti.

(3) Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

48. ~len
^lani ob~inskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo “ZA” sprejem predlagane

odlo~itve, “PROTI” sprejemu predlagane odlo~itve.

49. ~len
(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
(2) Poimensko glasujejo ~lani ob~inskega sveta, ~e svet tako odlo~i na predlog predse-

dujo~ega ali najmanj ene ~etrtine vseh ~lanov sveta.
(3) ^lane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu  prve ~rke nji-

hovih priimkov. ^lan glasuje tako, da glasno izjavi “ZA”, “PROTI” ali “NE GLASU-
JEM”.

50. ~len
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri ~lanska komisija, ki jo vodi predsedujo~i.

Dva ~lana dolo~i ob~inski svet na predlog predsedujo~ega. Administrativno -
tehni~na opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor uprave ali delavec
ob~inske uprave, ki ga dolo~i direktor uprave.

(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je ~lanov sveta.
(4) Glasovnice morajo biti overjene z `igom, ki ga uporablja ob~inski svet.
(5) Pred za~etkom glasovanja dolo~i predsedujo~i ~as glasovanja.
(6) Komisija vro~i glasovnice ~lanom ob~inskega sveta in sproti ozna~i, kateri ~lan je

prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je dolo~en za glasovanje in na katerem
je zagotovljena tajnost glasovanja.

(7) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in praviloma opredelitev “ZA” in
“PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI”
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

(8) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(9) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne {tevilke, imena in priimke kandida-

tov, ~e jih je ve~ po abecednem redu prvih ~rk njihovih priimkov. Glasuje se tako,
da se obkro`i zaporedno {tevilko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega
se `eli glasovati in najve~ toliko zaporednih {tevilk kolikor kandidatov je v skladu z
navodilom na glasovnici treba imenovati.
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(10) Ko ~lan ob~inskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinji-
co.

51. ~len
(1) Ko je glasovanje kon~ano, komisija ugotovi izid glasovanja.
(2) 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 izglaso-

van, pri glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan.
(3) O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpi{ejo vsi, ki so

vodili glasovanje.
(4) Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

52. ~len
(1) ^e ~lan ob~inskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na predlog ~lana, ki ugovarja

poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujo~ega.

5. Zapisnik seje ob~inskega sveta
53. ~len

(1) O vsaki seji ob~inskega sveta se pi{e zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udele`bi na seji,

o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili spre-
jeti. Zapisniku je treba predlo`iti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predlo`eno
oziroma obravnavano na seji.

(3) Za zapisnik seje ob~inskega sveta skrbi direktor uprave. Direktor uprave lahko za
vodenje zapisnika seje ob~inskega sveta pooblasti drugega delavca ob~inske
uprave.

(4) Na vsaki redni seji ob~inskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prej{nje
redne in vseh vmesnih izrednih ter koresponden~nih  sej ob~inskega sveta. Vsak
~lan ob~inskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti
pripomb odlo~i ob~inski svet. ~e so pripombe sprejete, se zapi{ejo v zapisnik
ustrezne spremembe.

(5) Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i sveta, ki je sejo vodil in direktor uprave
oziroma  poobla{~eni delavec ob~inske uprave, ki je vodil zapisnik.

(6) Po sprejemu se zapisnik po{lje predstavnikom sredstev javnega obve{~anja, ki so
bili prisotni na seji. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden
na nejavnem delu seje ob~inskega sveta se ne prilaga v gradivo za redno sejo
ob~inskega sveta in ne objavlja. ^lane ob~inskega sveta z njim pred potrjevanjem
zapisnika seznani predsedujo~i.

54. ~len
(1) Potek seje ob~inskega sveta se snema na zgo{~enko, ki se trajno hrani.
(2) Zgo{~enka se hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje.
(3) ^lan ob~inskega sveta in drug udele`enec seje ima pravico poslu{ati in gledati

zgo{~enko. Poslu{anje in gledanje se opravi v prostorih ob~inske uprave.
(4) ^lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepi{e.

Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev,
vlo`i pisno pri `upanu. `upan odlo~i o zahtevi in naro~i prepis, ~e ugotovi, da so
razlogi utemeljeni.

55. ~len
(1) Ravnanje z gradivom ob~inskega sveta, ki je zaupne narave, dolo~i ob~inski svet

na podlagi zakona s posebnim aktom.
(2) Izvirniki odlokov, splo{nih in drugih aktov ob~inskega sveta, zapisniki sej ter vse

gradivo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles, se hrani v arhivu ob~inske
uprave.

(3) O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natan~nej{a navodi-
la `upan, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko
gradivo.

56. ~len
(1) ^lan ob~inskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v

arhivu ali je pri pristojnih organih ob~inske uprave, ~e je to potrebno zaradi izvr{e-
vanja njegove funkcije. Vpogled odredi direktor uprave na podlagi pisne zahteve
~lana ob~inskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se
hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odlo~i o vpogledu `upan v
skladu z zakonom in aktom ob~inskega sveta.

6. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za svet
57. ~len

(1) Strokovno in administrativno delo za ob~inski svet in za delovna telesa ob~inskega
sveta zagotavlja direktor uprave z zaposlenimi v ob~inski upravi.

(2) Direktor uprave  dolo~i delavca v ob~inski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju
sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo ob~inskega sveta in nje-
govih delovnih teles, ~e ni za to s sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi
dolo~eno posebno delovno mesto.

(3) Za zapisnik ob~inskega sveta in delovnih teles ob~inskega sveta skrbi direktor
uprave. Direktor uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce
ob~inske uprave.

7. Delovna telesa ob~inskega sveta
58. ~len

(1) Ob~inski svet ima  komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki jo
imenuje izmed svojih ~lanov.

(2) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ima 5 ~lanov.
(3) Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje

naloge:
- ob~inskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa ob~inskega sveta in druge

organe, ki jih  imenuje ob~inski svet,
- ob~inskemu svetu ali `upanu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi

vpra{anji v ob~ini, ki so v pristojnosti ob~inskega sveta,
- pripravlja predloge odlo~itev ob~inskega sveta v zvezi s pla~ami ter drugimi prejem-

ki ob~inskih funkcionarjev ter izvr{uje odlo~itve ob~inskega sveta, zakone in pred-
pise, ki urejajo  pla~e in druge prejemke ob~inskih funkcionarjev,

- obravnava druga vpra{anja, ki ji jih dolo~i ob~inski svet.
(4) Komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja imenuje ob~inski svet na

prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za `upana.

59. ~len
(1) Ob~inski svet ustanovi stalne ali ob~asne komisije in odbore kot svoja delovna tele-

sa. Komisije in odbori ob~inskega sveta v okviru svojega delovnega podro~ja v
skladu s  tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnos-
ti ob~inskega sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori ob~inskega sveta  lahko predlagajo ob~inskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora~una in zaklju~nega ra~una
prora~una in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu ob~ine dolo~eno, da
jih sprejme ob~inski svet na predlog `upana.

(3) Ob~inski svet se lahko odlo~i, da sprejme predloge aktov in drugih odlo~itev iz
svoje pristojnosti, ki so ob~inskemu svetu predlagani v sprejem, tudi ~e delovno telo
ni oblikovalo svojega mnenja oz stali{~a v skladu s tem poslovnikom.

60. ~len
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta ustanovljena s statutom ob~ine so nasled-

nje komisije:
- statutarno-pravna komisija,
- komisija za gospodarstvo in podjetni{tvo,
- komisija za turizem in kmetijstvo,
- komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko

infrastrukturo,
- komisija za negospodarske dejavnosti.

61. ~len
(1) Komisija za gospodarstvo in podjetni{tvo ima 9 ~lanov.
(2) Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odlo~itev iz pristojnosti ob~ine na

podro~ju gospodarskih dejavnosti in podjetni{tva, ki so ob~inskemu svetu predla-
gani v sprejem, oblikuje o njih svojem mnenje in ob~inskemu svetu poda stali{~e s
predlogom odlo~itve.

(3) Obravnavo je komisija dol`na opraviti do za~etka seje ob~inskega sveta ter svoje
mnenje, stali{~e in predlog pisno predlo`iti `upanu, predsedujo~emu in predla-
gatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo{nim aktom mora komisija predlo`iti
najkasneje do za~etka obravnave predloga splo{nega akta.

(4) Komisija lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz nje-
gove pristojnosti na svojem podro~ju dela.

62. ~len
(1) Komisija za turizem in kmetijstvo ima 9 ~lanov.
(2) Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odlo~itev iz pristojnosti ob~ine na

podro~ju turizma in kmetijstva, ki so ob~inskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in ob~inskemu svetu poda stali{~e s predlogom
odlo~itve.

(3) Obravnavo je komisija dol`na opraviti do za~etka seje ob~inskega sveta ter svoje
mnenje, stali{~e in predlog pisno predlo`iti `upanu, predsedujo~emu in predla-
gatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo{nim aktom mora komisija predlo`iti
najkasneje do za~etka obravnave predloga splo{nega akta.

(4) Komisija za turizem in kmetijstvo lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem podro~ju dela.

63. ~len
(1) Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko

javno infrastrukturo ima 9 ~lanov.
(2) Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odlo~itev iz pristojnosti ob~ine na
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podro~ju urejanja prostora, varstva okolja, gospodarjenja z nepremi~nim premo`enjem
ob~ine, komunalnih dejavnosti in gospodarske javne infrastrukture, ki so ob~inske-
mu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in ob~in-skemu svetu
poda stali{~e s predlogom odlo~itve.

(3) Obravnavo je komisija dol`na opraviti do za~etka seje ob~inskega sveta ter svoje
mnenje, stali{~e in predlog pisno predlo`iti `upanu, predsedujo~emu in predla-
gatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo{nim aktom mora komisija predlo`iti
najkasneje do za~etka obravnave predloga splo{nega akta.

(4) Komisija lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz nje-
gove pristojnosti na svojem podro~ju dela.

64. ~len
(1) Komisija za negospodarske dejavnosti ima 9. ~lanov.
(2) Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odlo~itev iz pristojnosti ob~ine na

podro~ju negospodarstva in javnih slu`b dru`benih dejavnosti, ki so ob~inskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in ob~inskemu svetu poda
stali{~e s predlogom odlo~itve.

(3) Obravnavo je komisija dol`na opraviti do za~etka seje ob~inskega sveta ter svoje
mnenje, stali{~e in predlog pisno predlo`iti `upanu, predsedujo~emu in predla-
gatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo{nim aktom mora odbor predlo`iti
najkasneje do za~etka obravnave predloga splo{nega akta.

(4) Komisija lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz nje-
gove pristojnosti na podro~ju negospodarstva in javnih slu`b dru`benih dejavnosti.

65. ~len
(1) Statutarno-pravna komisija ob~inskega sveta ima 5 ~lanov.
(2) Komisija obravnava predlog statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta in nju-

nih sprememb oziroma dopolnitev. Komisija obravnava tudi predloge odlokov in
drugih aktov, ki jih ob~inski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje
mnenje oziroma stali{~e glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom ob~ine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti
ob~ine.

(3) Komisija lahko predlaga ob~inskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve
statuta ob~ine in poslovnika ob~inskega sveta ter obvezno razlago dolo~b splo{nih
aktov ob~ine.

(4) Med dvema sejama ob~inskega sveta ali v ~asu seje, ~e tako zahteva predsedujo~i
ob~inskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik ob~inskega sveta.

66. ~len
Ob~asna delovna telesa ustanovi ob~inski svet s sklepom, s katerim dolo~i naloge

delovnega telesa in {tevilo ~lanov  ter opravi imenovanje.

67. ~len
(1) ^lane delovnih teles imenuje ob~inski svet na predlog komisije za mandatna

vpra{anja, volitve in imenovanja izmed svojih ~lanov in najve~ polovico ~lanov
izmed drugih ob~anov, ~e ta poslovnik ne dolo~a druga~e.

(2) Predsednika delovnega telesa imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skli~e `upan.
(4) ^lanstvo v delovnem telesu ob~inskega sveta ni zdru`ljivo s ~lanstvom v nad-

zornem odboru ob~ine ali z delom v ob~inski upravi.

68. ~len
(1) Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja,

komunalno dejavnost in gospodarsko javno infrastrukturo, Komisija za negospo-
darstvo in Komisija za gospodarstvo in podjetni{tvo imajo po enega podpredsedni-
ka, ki jih imenuje ob~inski svet izmed svojih ~lanov na predlog komisije za mandat-
na vpra{anja, volitve in imenovanja.

(2) Podpredsednik vodi posamezno delovno podro~je iz pristojnosti komisije, ki ga
dolo~i ob~inski svet na predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja in pomaga predsedniku pri opravljanju nalog iz prvega odstavka 71. ~lena
tega poslovnika.

69. ~len
Ob~inski svet lahko razre{i predsednika, posameznega ~lana delovnega telesa

ob~inskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega
sveta. Predlog novih kandidatov za ~lane delovnega telesa pripravi komisija za mandat-
na vpra{anja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje ob~inskega sveta.

70. ~len
Svet in `upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu o ustanovitvi skupne-

ga delovnega telesa se dolo~i njihova sestava in naloge.

71. ~len
(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo

delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stali{~a in pred-
loge v ob~inskem svetu.

(2) Seje delovnih teles se skli~ejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu ob~in-
skega sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo  `upana.

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano ~lanom delovnega telesa naj-
manj tri dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odlo~itve,
~e je na seji navzo~a ve~ina njegovih ~lanov in je med navzo~imi ~lani ve~ina tis-
tih, ki so ~lani ob~inskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odlo~itve - mnenja,
stali{~a in predloge z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila tega poslovnika, ki se

nana{ajo na delo ob~inskega  sveta.

72. ~len
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali

pri pripravi predlogov aktov in drugih odlo~itev ob~inskega sveta, ki jih dolo~i predla-
gatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov,
katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be
73. ~len

(1) Ob~inski svet sprejema statut ob~ine in v skladu z zakonom in statutom naslednje
akte:

- poslovnik o delu ob~inskega sveta,
- prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
- planske in razvojne akte ob~ine ter prostorske izvedbene akte,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.
(2) Ob~inski svet sprejema tudi stali{~a, priporo~ila, poro~ila, obvezne razlage dolo~b

statuta ob~ine in drugih splo{nih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z
zakonom ali statutom ob~ine.

(3) Vsebina splo{nih aktov ob~ine je dolo~ena z zakonom in statutom ob~ine.

74. ~len
(1) @upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un

prora~una, odloke ter druge splo{ne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu
dolo~eno, da jih predlaga `upan.

(2) Komisije in odbori ob~inskega sveta ter vsak ~lan ob~inskega sveta lahko predla-
gajo ob~inskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
pror~una in zaklju~nega ra~una prora~una in drugih aktov, za katere je v zakonu ali
statutu ob~ine dolo~eno, da jih sprejme ob~inski svet na predlog `upana.

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva od ob~inskega sveta izdajo
ali razveljavitev splo{nega akta.

75. ~len
(1) Akte, ki jih sprejema ob~inski svet, podpisuje `upan.
(2) Izvirnike aktov ob~inskega sveta se pe~ati in shrani v arhivu ob~inske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka
76. ~len

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo ~lenov in
obrazlo`itev.

(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in na~ela odloka ter
oceno finan~nih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

(3) ^e je predlagatelj odloka delovno telo ob~inskega sveta ali ~lan ob~inskega sveta,
po{lje predlog odloka `upanu ali pod`upanu oziroma ~lanu ob~inskega sveta, ki je
poobla{~en za vodenje sej ob~inskega sveta (v nadaljnem besedilu: predsedujo~i).

77. ~len
(1) Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga

odloka na sejah ob~inskega sveta.
(2) @upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega

sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

78. ~len
(1) Predsedujo~i ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~lanom ob~inskega sveta in

`upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

(2) Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

79. ~len
(1) 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.
(2) ^e ob~inski  svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
(3) Odlok je sprejet, ~e je zanj glasovala ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.
(4) Pred za~etkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na

podlagi stali{~ in sklepov, ki so bili posredovani ali sprejeti ob prvi obravnavi pred-
loga odloka. V obrazlo`itvi mora predlagatelj navesti, kako so se upo{tevale
pripombe, mnenja in predlogi dani na pravi obravnavi in katere pripombe, mnenja
in predloge ni upo{teval ter razloge.
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80. ~len
(1) V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem redu o vsakem ~lenu predlo-

ga odloka. Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga odloka,
glasuje o predlogu odloka v celoti.

(2) Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po kon~ani prvi ali drugi obrav-
navi. O predlogu umika odlo~i ob~inski  svet.

(3) ^e na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi
besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v
prvi obravnavi, lahko ob~inski  svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odlo-
ka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka zdru`ita.

81. ~len
(1) V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopol-

nitve ~lani ob~inskega sveta in predlagatelj z amandmaji.
(2) @upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.
(3) Amandma z obrazlo`itvijo mora biti vlo`en v pisni obliki najmanj tri dni pred dnem,

dolo~enim za sejo ob~inskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h
kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amand-
ma svetni{ka skupina, posamezni svetnik in predlagatelj odloka.

(4) @upan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj odloka.
(5) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali

dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

82. ~len
(1) Amandma, ~len odloka in odlok v celoti so sprejeti, ~e zanje na seji ob~inskega

sveta glasuje ve~ina navzo~ih ~lanov.
(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

83. ~len
(1) Statut ob~ine in poslovnik o delu ob~inskega  sveta se sprejemata po enakem

postopku kot velja za sprejemanje odloka.
(2) O predlogih drugih splo{nih aktov, ~e zakon ne dolo~a druga~e, odlo~a ob~inski

svet na eni obravnavi.
84. ~len

(1) Ob~inski svet mora do prenehanja mandata svojih ~lanov praviloma zaklju~iti vse
postopke o predlaganih splo{nih aktih ob~ine.

(2) V primeru, da postopki niso zaklju~eni ob~inski svet v novi sestavi  na predlog
`upana odlo~i, o katerih predlogih za sprejem ob~inskih splo{nih aktov bo postopek
nadaljeval, katere bo  za~el obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

(3) Ob~inski svet lahko  nadaljuje obravnavo predloga splo{nega akta oziroma obrav-
navo za~ne znova, ~e je predlagatelj `upan, ki je na volitvah znova pridobil mandat
(isti predlagatelj). ^e predlagatelj ni ve~ ob~inski funkcionar, se predlog ne obrav-
nava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov
85. ~len

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine ali  naravne nesre~e, lahko ob~inski svet
sprejme odlok po hitrem postopku . Po hitrem postopku sprejema ob~inski svet tudi
obvezne razlage dolo~b splo{nih aktov ob~ine.

(2) Pri hitrem postopku se zdru`ita prva in druga obravnava predloga odloka na isti
seji.

(3) Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje na sami seji vse do konca
obravnave predloga odloka.

(4) Amandma lahko predlaga tudi `upan, kadar ni predlagatelj odloka.
(5) 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.
(6) ^e ob~inski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se

uporabljajo dolo~be poslovnika, ki veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.
(7) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolo~eni za posamezna opravila v rednem

postopku sprejemanja odloka.

4. Skraj{ani postopek za sprejem odlokov
86. ~len

(1) Ob~inski svet lahko na obrazlo`en predlog predlagatelja odlo~i, da bo na isti seji
opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem
postopku, ~e gre za:

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih dolo~b v

skladu z zakonom,
- uskladitve odlokov z zakoni, dr`avnim prora~unom, drugimi predpisi dr`avnega

zbora in ministrstev ali odloki ob~inskega sveta,
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odlo~bami ustavnega sodi{~a ali drugih

pristojnih organov.
(2) V skraj{anem postopku se amandmaji vlagajo samo k ~lenom sprememb in dopol-

nitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave
odloka.

(3) Odlo~itev iz prvega odstavka tega ~lena ne more biti sprejeta, ~e ji nasprotuje naj-
manj ena ~etrtina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

(4) Po kon~ani prvi obravnavi lahko vsak ~lan ob~inskega sveta predlaga, da ob~inski
svet spremeni svojo odlo~itev iz prvega odstavka tega ~lena in da se druga obrav-

nava opravi po rednem postopku. O tem odlo~i ob~inski svet takoj po vlo`itvi pred-
loga.

87. ~len
(1) Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga

dolo~i statut ob~ine in pri~nejo veljati petnajsti dan po objavi, ~e ni v njih druga~e
dolo~eno.

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolo~i ob~inski  svet.

5. Postopek za sprejem prora~una
88. ~len

(1) S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene
financiranja javne porabe ob~ini.

(2) 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.

89. ~len
(1) Predlog prora~una ob~ine za naslednje prora~unsko leto `upan predlo`i  ob~inske-

mu svetu praviloma do 15. novembra teko~ega leta najkasneje pa do 31. decem-
bra. V letu rednih lokalnih volitev predlo`i `upan ob~inskemu svetu prora~un v treh
mesecih po za~etku mandata.

(2) @upan po{lje predsednikom delovnih teles in vsem ~lanom ob~inskega sveta pred-
log prora~una ob~ine in izhodi{~a za sestavo prora~una ter sklic seje, na kateri bo
ob~inski svet opravil splo{no razpravo o predlogu prora~una ob~ine.

(3) Ob predlo`itvi predloga prora~una ob~ine, predstavi `upan na seji ob~inskega
sveta predlog prora~una ob~ine. Predstavitev ni ~asovno omejena. O predstavitvi ni
razprave.

90. ~len
(1) Predsedniki delovnih teles lahko v desetih dneh od vlo`itve predloga prora~una

ob~ine, skli~ejo seje delovnih teles, na katerih `upan in predstavniki ob~inske
uprave pojasnijo predlog prora~una ob~ine.

(2) Ob~inski svet opravi splo{no razpravo o predlogu prora~una ob~ine najkasneje v
desetih dneh po preteku roka iz prej{njega odstavka tega ~lena.

(3) Ob~inski svet po kon~ani splo{ni razpravi sklene, da nadaljuje postopek spreje-
manja predloga prora~una ob~ine, v skladu s tem statutom in poslovnikom
ob~inskega sveta, ali da predlog prora~una ob~ine ne sprejme in hkrati dolo~i rok,
v katerem mora `upan pripraviti nov predlog prora~una ob~ine.

91. ~len
(1) V osmih dneh po opravljeni splo{ni razpravi lahko ~lani ob~inskega sveta k pred-

logu prora~una predlo`ijo `upanu pisne pripombe in predloge.
(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upo{tevati pravilo o ravnovesju

med prora~unskimi prejemki in izdatki.

92. ~len
@upan se najkasneje v desetih dneh opredeli do vlo`enih pripomb in predlogov ter

pripravi dopolnjen predlog prora~una ob~ine ter skli~e sejo sveta ob~inskega sveta, na
kateri se bo razpravljalo in odlo~alo o sprejetju prora~una.

93. ~len
(1) Na dopolnjen predlog prora~una lahko ~lani ob~inskega sveta vlo`ijo amandmaje v

pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo ob~inskega sveta.
(2) Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega ~lena dostavijo `upanu. Amandma

mora upo{tevati pravilo o ravnovesju med prora~unskimi prejemki in izdatki.

94. ~len
Pred za~etkom razprave, v kateri ob~inski svet razpravlja o posameznih delih pred-

loga prora~una ob~ine, lahko najprej `upan ali predstavnik ob~inske uprave dodatno
obrazlo`i predlog prora~una ob~ine. Ob~inski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih
je vlo`il `upan in {ele nato o drugih amandmajih.

95. ~len
(1) Ko je kon~ano glasovanje po delih, `upan ugotovi, ali je prora~un medsebojno

usklajen po delih ter glede prihodkov in odhodkov.
(2) ^e je prora~un usklajen, ob~inski svet glasuje o njem v celoti.

96. ~len
(1) ^e `upan ugotovi, da prora~un ni usklajen, dolo~i rok, v katerem se pripravi pred-

log za uskladitev, in sicer datum naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem
strokovna slu`ba pripravi predlog uskladitve.

(2) Ko je predlog uskladitve prora~una dan na dnevni red, ga `upan obrazlo`i.
(3) Ob~inski svet glasuje o predlogu uskladitve, ~e je predlog sprejet, glasuje ob~inski

svet o prora~unu v celoti.

97. ~len
^e prora~un ni sprejet, dolo~i ob~inski svet rok, v katerem mora `upan predlo`iti

nov predlog prora~una. Nov predlog prora~una ob~ine ob~inski svet obravnava in o njem
odlo~a, po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
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98. ~len
(1) @upan lahko med letom predlaga rebalans prora~una ob~ine.
(2) Rebalans prora~una ob~ine sprejema ob~inski svet po dolo~bah tega poslovnika,

ki veljajo za sprejem odloka po skraj{anem postopku. Predlagatelj amandmaja k
rebalansu prora~una ob~ine, ki mora biti predlo`en v pisni obliki in mora biti obraz-
lo`en, mora upo{tevati pravilo o ravnovesju med prora~unskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage 
99. ~len

(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago
dolo~b ob~inskih splo{nih aktov.

(2) Zahteva mora vsebovati naslov splo{nega akta, ozna~itev dolo~be s {tevilko ~lena
ter razloge za obvezno razlago.

(3) Obvezno razlago pripravi ob~inska uprava. Pred obravnavo na ob~inskem svetu
mora obvezno razlago obravnavati Statutarno-pravna komisija in pristojna komisija
Ob~inskega sveta.

(4) Ob~inski svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovnikom
ob~ine dolo~en za sprejem odloka po hitrem postopku.

7. Postopek za sprejem pre~i{~enega besedila
100. ~len

(1) ^e bi bil kak ob~inski splo{ni akt zaradi {tevilnih vsebinskih sprememb in dopol-
nitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj ob~inskemu svetu
predlo`i spremembe in dopolnitve splo{nega akta v pre~i{~enem besedilu kot nov
splo{ni akt.

(2) Tak splo{ni akt sprejema ob~inski svet po postopku, ki ga ta poslovnik dolo~a za
sprejem odloka po hitrem postopku.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
101. ~len

(1) Imenovanje funkcionarjev oziroma ~lanov organov, ki jih po zakonu ali statutu
ob~ine imenuje ob~inski svet se opravi po dolo~ilih tega poslovnika.

(2) ^e svet odlo~i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po dolo~bah tega poslov-
nika, ki veljajo za tajno glasovanje.

(3) Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve ~lana Dr`avnega sveta ter dolo~itev
kandidata za ~lana Dr`avnega sveta se opravi po dolo~ilih tega poslovnika, ki ve-
ljajo za tajno glasovanje.

102. ~len
(1) ^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovni-

ci obkro`i zaporedna {tevilka pred imenom kandidata, za katerega se `eli glasovati.
(2) ^e se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro-

`i beseda “ZA” ali “PROTI”.
(3) Kandidat je imenovan, ~e je glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta in je zanj

glasovala ve~ina tistih ~lanov, ki so glasovali.

103. ~len
(1) ^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e od predlaganih kandida-

tov 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.

(2) ^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navede-
jo po abecednem vrstnem redu prve ~rke njihovih priimkov.

(3) Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu
glede na {tevilo glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.

104. ~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 glaso-
vanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje ~lanov delovnih teles ob~inskega sveta
105. ~len

(1) ^lane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za ~lane, ki jo
dolo~i komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja na podlagi poziva
politi~nim strankam in neodvisnim listam zastopanim v ob~inskem svetu.

(2) ^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se na isti seji izvede posami~-
no imenovanje ~lanov. ^e na ta na~in niso imenovani vsi ~lani, se lahko predlaga-
jo novi kandidati, o katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

(3) ^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.

2. Postopek za razre{itev
106. ~len

(1) Svet razre{uje funkcionarje in ~lane organov, ki jih imenuje, po enakem postopku,
kot je dolo~en za  imenovanje.

(2) 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 ime-
novanja pristojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je pristojna tudi
predlagati njihovo razre{itev.

(3) ^e je `upan pristojen za predlaganje kandidatov za imenovanje je pristojen predla-
gati tudi njihovo razre{itev.

(4) Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je dolo~eno za njihovo ime-
novanje.

3. Odstop ~lanov ob~inskega sveta, ~lanov delovnih teles in drugih organov ter
funkcionarjev ob~ine 

107. ~len
(1) ^lani ob~inskega sveta in ob~inski funkcionarji  imajo pravico odstopiti. Ob~inskim

funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom ob~ine
pred~asno preneha mandat. Imenovanje nadomestnega ~lana ob~inskega sveta se
opravi v skladu z zakonom ki ureja to podro~je.

(2) Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles, drugih organov in ~lani nadzorne-
ga odbora ter drugi   imenovani, tudi ~e niso ob~inski funkcionarji. Izjava o odstopu
mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

(3) Ob~inski svet ugotovi prenehanje ~lanstva zaradi odstopa na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugo-
tovitev prenehanja ~lanstva dol`na predlagati ob~inskemu svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED @UPANOM IN OB^INSKIM SVETOM
108. ~len

(1) @upan predstavlja ob~inski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
(2) @upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresni~evanju in opravlja-

nju nalog ob~ine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvr{eva-
nje, skrbijo za medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih nalog in
nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razre{evanje nastalih proble-
mov.

(3) 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 upra-
ve, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov
sodelovali.

109. ~len
(1) @upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na vsaki redni seji sveta

poro~a `upan, ali po njegovem pooblastilu pod`upan  ali direktor uprave, o oprav-
ljenih nalogah med obema sejama in o izvr{evanju sklepov sveta.

(2) 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.

(3) ^e sklepa sveta `upan ne more izvr{iti, mora svetu predlagati novi sklep, ki ga bo
mo`no izvr{iti.

(4) @upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov sveta.
(5) @upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol`an svet sproti opozarjati na

posledice nezakonitih odlo~itev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom ob~ine.

IX. JAVNOST DELA
110. ~len

(1) Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) 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 ta poslovnik.

(3) @upan in direktor uprave obve{~ata ob~ane in sredstva javnega obve{~anja o delu
ob~inskega sveta, delovnih teles ob~inskega sveta, `upana in ob~inske uprave.

(4) Ob~inski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.

111. ~len
(1) @upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih ob~in ter za

zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
(2) 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 infor-
macije o delu ob~inskih organov.

(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne
narave.

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

X. DELO OB^INSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
112. ~len

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje ob~inskega sveta
ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in na~ina delovanja ob~inskega
sveta, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nana{ajo predvsem na roke sklicevanja sej, predlo`itve pred-
logov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splo{nih aktov
ob~ine. ^e je potrebno, je mogo~e tudi odstopanje glede javnosti dela ob~inskega
sveta. O odstopanjih odlo~i oziroma jih potrdi ob~inski svet, ko se sestane.
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XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
113. ~len

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo dolo~be tega
poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko ve~ino glasov
navzo~ih ~lanov.

114. ~len
(1) ^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be poslovnika, razlaga med sejo

ob~inskega sveta poslovnik predsedujo~i. ^e se predsedujo~i ne more odlo~iti,
prekine obravnavo to~ke dnevnega reda in nalo`i statutarno pravni komisiji, da do
naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovni{ke dolo~be.

(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija.
(3) Vsak ~lan ob~inskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala

statutarno-pravna komisija, odlo~i svet.

XI. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA
115. ~len

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati poslovnik ob~inskega sveta
Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03, 1/07).

116. ~len 
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine

Bohinj.

[tevilka: 032-68/2007
Bohinjski Bistrica, 25. oktober 2007

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

20.
Na podlagi 12. ~lena Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (Uradni list. RS {t. 7/99) in 16.
~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03 in 1/07) je
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 25. redni seji, 25. oktobra 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi hi{e z mlinom in `ago v Stari Fu`ini 180 

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. ~len
(1) Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno dru`beno varstvo kulturnih

vrednot, se zaradi etnolo{kih, tehni{kih in zgodovinskih lastnosti za kulturni spo-
menik lokalnega pomena razglasi, enota dedi{~ine: Stara Fu`ina - Hi{a z mlinom
in `aga Stara Fu`ina 180 E[D 16187.

(2) Enota iz prej{njega odstavka tega ~lena ima lastnosti etnolo{kega, tehni{kega in
zgodovinskega spomenika in le`i v varovanem obmo~ju kulturne dedi{~ine Stara
Fu`ina - Vas E[D 10307 in Julijske Alpe - Triglavski narodni park E[D 7593.

2. ~len
Lokacija spomenika in podatki o lastniku:

katastrska ob~ina parcelna {tevilka cela / del lastnik

k.o. Studor 662 cela Jakob Odar

661/3 cela Anton Zupanc

661/1 cela Anton Zupanc

1857/14 cela Banovinsko javno dobro

1889 del Ob~ina Bohinj

3. ~len
(1) Zavarovano obmo~je je namenjeno:
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, tehni{kih  in krajinskih vrednot,
- pove~evanju pri~evalnosti kulturnega spomenika,
- prezentaciji tehni{kih in kulturnih vrednot,
- u~no-demonstracijskemu delu, 
- znanstveno-raziskovalnemu delu.
(2) Za kulturni spomenik velja varstveni re`im, ki dolo~a:
- ohranitev tlorisnih in vi{inskih zasnov stavb, konstrukcijske zasnove in gradiva,
- ohranitev oblikovanosti zunanj{~in (arhitekturna ~lenitev, stre{ine, kritina, stavbno

pohi{tvo, gradivo, barve, detajli…),
- ohranitev funkcionalne zasnove stavb in razporeditev dejavnosti v notranjem in pri-

padajo~em zunanjem prostoru,
- ohranjanje primarne dejavnosti gospodarjenja s primernimi razvojnimi spodbudami

ter mo`nost vklju~evanja mlina in `age v druge razvojne projekte v Bohinju z izdela-

vo ustreznega konservatorskega programa in na~rta upravljanja s sodelovanjem
Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine OE Kranj,

- ohranitev komunikacijskih in infrastrukturnih navezav ter pripadajo~ega odprtega
prostora z nivelato povr{in ter lego, namembnost in oblikovanost pripadajo~ih
objektov in povr{in, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,

- v obmo~ju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov
trajnega in za~asnega zna~aja, vklju~no z nadzemno infrastrukturo ter nosilci
reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri
Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine OE Kranj,

- vsi posegi v zavarovanem spomeniku in okolici se lahko izvedejo le s pogoji in
drugimi zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine OE Kranj.

(3) Spomenik iz prvega ~lena tega odloka nima vplivnega obmo~ja.

4. ~len
(1) Lastniki spomenika morajo z njim ravnati kot dobri gospodarji, ga vzdr`evati oziro-

ma ohranjati njegovo substanco, podobo in polo`aj v okolici, varovati spomenik
pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali ~love{kega ravnanja ali pa jih prepustiti
strokovni organizaciji.

(2) Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, opremo in vplivno obmo~je spomenika je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine, Obmo~na enota Kranj.

5. ~len
Natan~ne oznake kulturno-zgodovinskega spomenika so navedene v strokovnih

podlagah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije, Obmo~na enota
Kranj.

6. ~len
Razvojna usmeritev za kulturni spomenik je revitalizacija s sanacijo in prezentacija

hi{e z mlinom in `age v Stari Fu`ini 180, v sodelovanju z muzejsko kulturno namemb-
nostjo.

7. ~len
Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu kulturne dedi{~ine daje strokovnim organi-

zacijam, opravlja za obmo~je Ob~ine Bohinj Zavod za varovanje  kulturne dedi{~ine
Slovenije, Obmo~na enota Kranj.

8. ~len
Ob~inska uprava ob~ine Bohinj predlaga zaznambo nepremi~nine kulturnega

spomenika lokalnega pomena iz 2. ~lena odloka v zemlji{ki knjigi in v 30. dneh po uve-
ljavitvi odloka izda odlo~bo lastnikom kulturnega spomenika, s katero dolo~i re`im varst-
va s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede kulturne-
ga spomenika in njegove neposredne okolice.

9. ~len
Odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-66/2007
Bohinjska Bistrica, 25. oktober 2007

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

21.
Na podlagi 16. ~lena Statuta ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03
in 1/07) in 99. ~lena Poslovnika ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 3/99, 1/03 in 1/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 11. redni seji, dne 25.
okotbra 2007 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
drugega in tretjega odstavka 88. ~lena ter tretjega

odstavka 99. ~lena Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za Triglavski narodni park

Dolo~be drugega in tretjega odstavka 88. ~lena ter tretjega odstavka 99. ~lena
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (PUP TNP- UPB1-
Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 3/06, v nadaljevanju: PUP TNP) imajo nasljednji pomen:
1.) Drugi odstavku 88. ~lena PUP TNP:

Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celotno stavbno maso objek-
ta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta
kar velja tudi za novogradnje objektov, ki se priklju~i k osnovnemu objektu.

2.) Tretji  odstavk 88. ~lena PUP TNP:
Dozidava objekta se {teje do pove~anja povr{ine objekta za 25% zazidane povr-
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{ine, pove~anje nad 25 % se po tem odloku obravnava za novogradnjo objekta, ki se
priklju~i k osnovnemu objektu.

3.) Tretji odstavek 99. ~lena PUP TNP:
Za oblikovanje gospodarskih poslopij, obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in
kvartarnih dejavnosti veljajo pravila tlorisnega razmerja, da morajo biti ti objekti
oblikovani podolgovato, v razmerju stranic vsaj 1:1.5. Ta dolo~ba dopu{~a z dozida-
vo novogradnje, ki se priklju~i k osnovnemu objektu skupno razmerje stranic vsaj
1:1.5.

[tevilka: 032-064/2007
Bohinjska Bistrica, 25. oktober 2007 

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

OB^INA BOHINJ objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro ponudnika gostinskih storitev v okviru

javnih prireditev, ki jih organizira v ~asu novoletnih
praznikov od 28. 12. 2007 do 31. 12. 2007

NAZIV IN SEDE@ NARO^NIKA:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica

KRAJ IZVEDBE:
Bohinjska Bistrica - dvorana Danica

Naro~nik bo izbranim ponudnikom gostinske storitve omogo~il najem vseh to~ilnih
pultov za posami~en ve~er prireditve.

POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo kulturna, {portna in druga dru{tva z obmo~ja Ob~ine

Bohinj, ki v skladu z internimi pravili dru{tva lahko opravljajo gostinsko dejavnost in
lahko pridobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne
prireditve.

K ponudbi prilo`ite:
- potrdilo, da je dru{tvo registrirano v RS 
- kopijo statuta iz katerega je razvidno, da dru{tvo lahko opravlja gostinsko dejavnost

v okviru javnih prireditev 
- navedite namensko porabo sredstev od izkupi~ka

Ponudbo je treba oddati v zaprti kuverti do 26. 11. 2007 na naslov:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
Na kuverti mora biti vidna oznaka “ne odpiraj” in z navedbo “novoletni dnevi”. Na

hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov ponudnika.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v roku 5 dni od izbire.

Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naro~nika ali na tel. 577 01 28.

Ob~ina Bohinj, Triglavska ulica 35, Bohinjska Bistrica, na podlagi Uredbe o stvarnem
premo`enju dr`ave, pokrajin in ob~in (Ur. l. RS. {t. 84/07) in Odloka o ob~inskih taksah

v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj 3/07).

JAVNI RAZPIS
za oddajo javne povr{ine v najem za za~asni 

gostinski objekt

1. Predmet javnega razpisa je oddaja javne povr{ine: za za~asni gostinski objekt, ki
ni povezan z obstoje~im gostinskim obratom na naslednji lokaciji:

- ob zimskem drsali{~u - (trikotnik Triglavska ulica - zdravstveni dom)

2. Javno povr{ino oddajamo za:
- ob drsali{~u, Triglavska ulica (trikotnik Triglavska ulica - zdravstveni dom) - zimska

sezona

3. Najni`ja sezonska najemnina zna{a: 1000,00 €

4. Razpisa se lahko udele`ijo fizi~ne in pravne osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje gostinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje dolo~ene z zakonom.

5. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, ki jo stran-
ka dvigne na naslovu: Ob~ina Bohinj, Triglavska ulica 35, Bohinjska Bistrica, soba
18, II. nadstropje.

6. Po obravnavi prispele ponudbe posameznega ponudnika bo izbranemu ponudniku
izdano dovoljenje za rabo javne povr{ine po tem javnem razpisu.

7. Pri izbiri najugodnej{e ponudbe bodo upo{tevana naslednja merila:
a) mese~na najemnina,
b) kakovost predlo`enega kulturnega programa.

8. Rok oddaje ponudbe je 20. 11. 2007 do 10. ure.

9. Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po po{ti v zape~ateni ovojnici na naslov:
Ob~ina Bohinj, Triglavska ulica 35, 4264 Bohinjska Bistrica, soba 18, II. nad-
stropje, z Ozna~bo “Ne odpiraj - oddaja javne povr{ine za gostinske vrtove”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2007 ob 11. uri na naslovu: Ob~ina Bohinj,
Triglavska ulica 35, Bohinjska Bistrica, soba 18, II. nadstropje.

11. Upo{tevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele pravo~asno in bodo v skladu s
pogoji javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

12. Ponudniki bodo o izboru obve{~eni v roku 8 dni po izteku roka dolo~enega v 8. to~ki
tega razpisa.

Ob~ina Bohinj

Brezobrestni krediti Eko sklada za ob~ane, ki jih
je prizadelo neurje 18. septembra

Eko sklad, javni sklad, je 19. oktobra objavil javni razpis za dodeljevanje
ugodnih brezobrestnih posojil za namestitev kotlov na lesno biomaso, son~nih kolek-
torjev, vgradnjo energijsko u~inkovitih oken in vhodnih vrat, toplotno izolacijo po{kodo-
vanih stanovanjskih objektov, nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali
vi{je, namestitev naprav za ~i{~enje pitne vode ter za oskrbo s pitno vodo, kjer javna
oskrba ni predvidena za ob~ane, katerih stanovanjski objekti so bili prizadeti v ne-
urju in poplavah 18. septembra letos.

Eko sklad, javni sklad, je za to namenil 2 milijona evrov, gre pa za brezobrestna
posojila z odpla~ilno dobo do 10 let.

Do ugodnega brezobrestnega posojila, brez dodatnih stro{kov zavarovanja, odo-
britve ali vodenja posojila, so upravi~eni ob~ani, ki imajo stalno prebivali{~e v objektih,
ki so bili po{kodovani, in bodo pri obnovi objektov izvedli enega ali ve~ zgoraj navedenih
ukrepov varstva okolja.

Eko sklad, javni sklad, predvideva dodelitev posojil za tiste stanovanjske objekte
oziroma zaklju~ene dele objektov, za katere je izvedba nalo`be utemeljena zaradi nas-
tanka {kode na ustreznih delih oziroma napravah objekta, pri ~emer posojilo ne more
presegati zneska trikratnika ocenjene {kode na teh delih oziroma napravah. Najvi{ji zne-
sek posami~nega posojila je 20.000 evrov, najni`ji pa 2.000 evrov.

Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je objavljena na spletnih straneh skla-
da www.ekosklad.si, ob~ani pa jo lahko naro~ijo tudi na telefonski {tevilki 01 241 48 20
ali 01 241 48 22 ali na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si, kjer lahko dobijo tudi vse druge
informacije o tem razpisu.

Sredstva so na voljo od objave razpisa do 31. 3. 2008 oziroma do porabe razpisanih
sredstev. Ob~ani lahko po{ljejo vloge na sklad takoj po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS, dodeljevanje posojil pa se bo za~elo po sprejemu Poro~ila o oceni
{kode, ki ga bo Vlada Republike Slovenije sprejela predvidoma v prvi polovici novem-
bra.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Slu`ba za odnose z javnostmi

Razpisa Ministrstva za kmetijstvo za nepovratna
sredstva

Obve{~amo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v petek 26. 10.
2007 objavilo dva javna razpisa za nepovratna sredstva na podro~ju kmetijstva in sicer
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