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Maribor, petek 6.7.2018
OBČINA DIVAČA

611.

Popravek Sklepa o začetku postopka priprave
sprememb
in
dopolnitev
Občinskega
prostorskega načrta Občine Divača, št. 4

Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273.
členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list
RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15 in
55/17) je županja Občine Divača dne 04.07.2018 sprejela
POPRAVEK
SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
DIVAČA, ŠT. 4
1. člen
Županja Občine Divača je dne 30.05.2018 sprejela Sklep
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18). Sklep je
začel veljati dne 31.05.2018.
2. člen
V Sklepu o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Divača, št. 4 se 1. odstavek 3. člena (območje, predmet
načrtovanja in vrsta postopka priprave SD OPN4)
spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena sprememba se nanaša na grafični del
izvedbenega dela OPN. Dve enoti urejanja prostora sta
poimenovani z enako oznako. To sta enoti V-100 na listu
22 (en del) in na listu 28 (drugi del) ter V-100 (ki meji na
naselje Škoflje) na listu 28. Sprememba se izvede tako,
da se spremeni poimenovanje enote, ki meji na naselje
Škoflje, zaradi česar se posledično spremeni oznaka
enote urejanja prostora na kartah:
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3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev (list 28),
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in
gospodarske javne infrastrukture (list 28) in
5. Prikaz območij urejanja z državnimi prostorskimi
načrti in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (list
28).
Enota urejanja prostora ob naselju Škoflje se iz V-100
preimenuje
v
V-5,
namenska
raba
ostaja
nespremenjena.«
3. člen
Ostala določila Sklepa o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Divača, št. 4 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Popravek sklepa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih
občin
in
na
spletni
strani
Občine
Divača
(https://www.divaca.si).
Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
Številka 350-0009/2018-4
Datum: 4.7.2018
Občina Divača
Alenka Štrucl Dovgan, županja

OBČINA GORŠNICA
612.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Gorišnica za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,76/08, 79/09,51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US) , 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena
Statuta Občine Gorišnica(Uradno glasilo slovenskih občin

Št. 34/6.7.2018

Uradno glasilo slovenskih občin

št. 52/2017) je Občinski svet občine Gorišnica na 19.
redni seji, ki je bila dne 28.6.2018 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
GORIŠNICA ZA LETO 2018

1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin 66/016) se tabela v 2.
členu spremeni in sicer:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72
74
II.
40

41

42
43
III.
III/1.
III/2.
IV.
75

V.
44

VI.

VII.
50
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v Evrih
proračun leta 2018

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

4.996.344

TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

4.048.280

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse na pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 )
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I. - II. )
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

2.813.176
2.208.030
555.648
49.256
242
1.235.104
613.495
135
1.109
17.472
602.893
235.673
235.673
712.391
712.391
4.996.344
924.2781
200.105
31.140
660.305
32.721
1.311.313
53.000
580.851
178.302
499.159
2.723.742
2.723.742
37.018
37.018
0
-4
1.812.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
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IX.

500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.
XI.
XII.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.

VIII.
55

•

Občina Gorišnica
Jože Kokot, župan

OBČINA KRIŽEVCI
613.

Pravilnik
Križevci

o

nagradah

študentom

Občine

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (
Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 –
Odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15 -ZUUJFO IN 76/16-odl.
US)15. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine
Križevci na 25. seji dne 30.5.2018 sprejel
PRAVILNIK
O NAGRADAH ŠTUDENTOM OBČINE KRIŽEVCI
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje
nagrad študentom in diplomantom iz Občine Križevci.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine
Križevci.
3. člen
Nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in
zaposlenim študentom, katerim študija ne financira
podjetje, kjer so zaposleni.
Do nagrade so upravičeni študentje na višješolskem,
visokošolskem, univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so
državljani Republike Slovenije in imajo stalno
prebivališče v Občini Križevci.

6. člen
Višina nagrade ob dokončanju študija
• Nagrada za diplomo na višješolskem študiju 200
EUR
• Nagrada za diplomo na 1. bolonjski stopnji 300
EUR

Nagrada za magisterij ( 2. bolonjska stopnja) 400
EUR
Nagrada za doktorat 500 EUR

7. člen
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji
vlog za dodelitev nagrad študentom. Javni poziv se
objavi na spletni strani občine.
Javni poziv vsebuje:
• predmet razpisa,
• pogoje za pridobitev nagrade,
• način in rok za prijavo,
• zahtevano dokumentacijo.
8. člen
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava z
odločbo. Na odločbo o dodelitvi nagrade je možna
pritožba županu v roku 8 dni od vročitve odločbe.
9. člen
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v letu
2018.
10. člen
Študent, ki v vlogi navaja neresnične podatke ali predloži
lažna potrdila oziroma dokazila je nagrado dolžan skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti.
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o
nagradah študentom občine Križevci ( Uradni list RS, št.
72/2007) in Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah
študentom Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 18/2008).
12. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 9000-0006/2017-12
Datum: 30.5.2018
Občina Križevci
Branko Belec, župan

4. člen
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik,
opravljena diploma, magisterij ali doktorat.
Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada
dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dokončanje
študija na prvi in drugi bolonjski stopnji.
5. člen
Višina nagrade za napredovanje v višji letnik znaša 100
EUR.

0
0
0
0
0
0
0
93.900

•

Številka.: 007-4/2018
Datum: 28.6.2018
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OBČINA NAZARJE
614.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega
osnutka
sprememb
in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Bič
za individualno stanovanjsko gradnjo v
Šmartnem ob Dreti (v nadaljevanju dopolnjen
osnutek sprememb in dopolnitev OPPN BIČ)

Na podlagi 60. člena Zakon o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 –

Uradno glasilo slovenskih občin

Št. 34/6.7.2018

ZUreP-2) v nadaljevanju besedila ZPNačrt, 5. člena
Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Bič za
individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob Dreti
(Uradno glasilo SO, št. 45/17) ter 27. člena Statuta
Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 49/17) je župan
Občine Nazarje, dne 5.7.2018 sprejel
SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA
NAČRTA BIČ ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO
GRADNJO V ŠMARTNEM OB DRETI
(V NADALJEVANJU DOPOLNJEN OSNUTEK
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN BIČ)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev OPPN BIČ, ki ga je izdelal projektant PB
projektivni biro, Darja Bezovnik Planovšek, s.p., Loke pri
Mozirju 13, 3330 Mozirje, št. projekta 69/17, Mozirje, maj
2018, katerega odgovorni vodja projekta je Peter Lojen,
univ. dipl. inž. arh. ZAPS A-1099.
II.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni
v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje. Javna razgrnitev bo trajala od 13. 7. 2018 do 28.
7. 2018 (15 dni). Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za
ogled v delovnem času občinske uprave.
III.
Za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN BIČ, na podlagi
odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409250/2018/5 z dne 27. 6. 2018, ni bilo potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
IV.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN bo
organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 18. 7.
2018 ob 15.00 uri, v sejni sobi občine Nazarje.
V.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi
zainteresirani podajo pripombe in predloge k
razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in
predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu
javne razgrnitev, po pošti na naslov Občina Nazarje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov:
obcina@nazarje.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi
podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k
razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
VI.
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po
svetovnem spletu (www.nazarje.si ) in na krajevno
običajen način. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin in na svetovnem spletu (www.nazarje.si
) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 3505-0001/2017-22
Datum: 5.7.2018
Občina Nazarjei
Matej Pečovnik, župan
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OBČINA ŠALOVCI

615.

Statut Občine Šalovci

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) je Občinski
svet Občine Šalovci na svoji 30. redni seji dne 18. maja
2018 sprejel
STATUT
OBČINE ŠALOVCI
1. člen
(vsebina statuta)
(1) Ta statut ureja:
1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in
njihov status ter uresničevanje lokalne samouprave
v občini;
2 Naloge občine in njenih ožjih delov;
3 Organizacijo občine:
3.1 Skupne določbe,
3.2 Občinski svet,
3.3 Župana,
3.4 Nadzorni odbor občine,
3.5 Druge organe občine;
4 Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v
občini:
4.1 Zbor občanov,
4.2 Referendum o splošnem aktu občine,
4.3 Svetovalni referendum,
4.4 Druge referendume,
4.5 Ljudsko iniciativo;
5 Občinske javne službe;
6 Sodelovanje občine z drugimi občinami;
7 Premoženje in financiranje občine;
8 Posebne pravice pripadnikov madžarske narodne
skupnosti in njenih pripadnikov na narodnostno
mešanem območju občine;
9 Splošne in posamične akte občine:
9.1 Splošne akte občine,
9.2 Posamične akte občine,
10 Prehodne in končne določbe.
(2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
1

Status občine, ustanovitev ožjih delov občine
in njihov status ter uresničevanje lokalne
samouprave v občini

2. člen
(območje, ime in sedež občine)
(1) Občina Šalovci
(v nadaljevanju: občina) je
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom
na območju naslednjih naselij:
1. Budinci
2. Čepinci
3. Dolenci
4. Domanjševci
5. Markovci
6. Šalovci.
(2) Sedež občine je v Šalovcih, Šalovci 162, 9204
Šalovci.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan oziroma županja
(v nadaljnjem besedilu: župan).
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
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(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z
zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
3. člen
(naloge občine)
(1) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja
in opravlja naloge, določene v zakonu ter naloge,
določene s predpisi občine.
(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja
posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti mora država občini
zagotoviti potrebna sredstva.
4. člen
(uradno glasilo občine)
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti
objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
(2) V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
5. člen
(uresničevanje lokalne samouprave)
(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani)
odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana
in občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri
sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih
občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
(2) Občani kot posamezniki in njihove organizacije
sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine,
proračunov in drugih splošnih aktov občine z dajanjem
predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi na način in v
rokih, ki jih določi župan. Javna razprava o posameznem
predlogu ne sme trajati manj kot trideset (30) dni.
(3) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne
oblike odločanja in v javno razpravo vključijo tudi osebe,
ki imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona
pa tudi osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
6. člen
(grb, zastava in praznik občine)
(1) Občina ima svoj grb in zastavo, in sicer:
• grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega
sloga sanitske oblike in je v vseh primerih
opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na modrem
ščitu je socvetje šestih cvetov grmičastega
dišečega
volčina
(Daphne
Cneorum
F.
Arbusculoides). Peclji cvetov socvetja se stečejo v
polovično rozeto zelenih listov grma. Vsak cvet ima
štiri cvetne liste rdeče barve in so srebrno
obrobljeni, medtem ko sta po dva prašnika na
vsakem cvetnem listu zlata in obdajata srebrno
središče cveta. Peclji cvetov, ki se stekajo v listno
rozeto so srebrni. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na
svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras.
• zastava občine je v vseh primerih opredeljena z
blason, ki se glasi: Zastava Občine Šalovci je
tripolnja dvobarvnica v razmerju stranic 1 : 2,5. Ruta
zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer sta
prvo in zadnje zelene barve, sredinsko pa je modro.
Na srednjem modrem polju je sredinsko in
prostostoječe umeščen grbovni atribut – socvetje
šestih cvetov grmičastega dišečega volčina
(Daphne Cneorum F. Arbusculoides).
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina
Šalovci, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv
organa občine - Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor;
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Občinska uprava, Občinska volilna komisija, Posebna
občinska volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.
(3) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine
podrobneje določa odlok. Velikosti, uporabo in hrambo
žigov določi župan s sklepom.
(4) Praznik občine je 11. avgusta, praznuje se pa na
izbrano soboto ali nedeljo pred ali po 11. avgustu.
(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine
podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in
drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s
posebnim odlokom.
2

Naloga občine

7. člen
(naloge občine)
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa:
1. sprejema prostorske akte, ki omogočajo in
pospešujejo razvoj občine
2. pridobiva, razpolaga in upravlja z vsemi vrstami
premoženja ter ureja način in pogoje upravljanja z
občinskim premoženjem,
3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
4. zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega
varstva,
5. gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol,
splošne knjižnice, zdravstvenega doma, ambulant,
športne dvorane…,
6. zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske
javne službe v skladu z zakonom,
7. gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,
8. zagotavlja
splošno
izobraževalno
knjižnično
dejavnost,
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom,
10. gradi in vzdržuje ter upravlja:
• občinske ceste in javne poti,
• površine za pešce in kolesarje,
• igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
• javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
11. zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini,
12. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v
primeru elementarnih in drugih nesreč,
13. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v
skladu z zakoni opravlja naloge s področja
gostinstva, turizma in kmetijstva,
14. organizira redarsko službo in skrbi za red v občini,
15. določa prekrške in višino denarne kazni za
prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno,
16. organizira opravljanje pokopališke in pogrebne
službe,
17. pospešuje razvoj športa in rekreacije.
(2) Občina opravlja naloge, določene s tem statutom in
podrobneje z odlokom, in sicer:
• ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter
izobraževanje odraslih,
• pospešuje društveno dejavnost na področju: skrbi
za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
• podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob
posebnih priložnostih,
• pospešuje društveno dejavnost na področju kulture,
športa, turizma,
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gradi in vzdržuje objekte kulturne dediščine,
ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

3

Organizacija občine

3.1

Skupne določbe

8. člen
(organi občine)
(1) Organi občine so:
• občinski svet,
• župan in
• nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni
občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah
in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti
volilnih postopkov.
(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih
ustanovitev in naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z
zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so
občinski funkcionarji.
(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje
mandata člana občinskega sveta in župana, potrditev
mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne
volitve ureja zakon.
9. člen
(javnost dela)
(1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov
občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki
so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne
osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik
občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.
(2) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma
zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z
objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z
zakonom, na spletni strani občine ter v Katalogu
informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja
občanov pri pripravi splošnih aktov občine, z uradnim
objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem
sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke
dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja
na sejah občinskih organov. Podrobneje določa način
zagotavljanja javnosti dela posameznega občinskega
organa njegov poslovnik.
10. člen
(neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v
občini)
Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z
referendumom in z ljudsko iniciativo.
11. člen
(občinska uprava)
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne,
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti.
(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski
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svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo
organizacijo in delovno področje.
(3) Posamezne naloge občinske uprave opravlja organ
skupne občinske uprave, ki ga je na predlog župana
soustanovil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim
so določene njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje,
vodenje in organizacija.
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za vse občinske organe.
(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo župan.
3.2

Občinski svet

12. člen
(občinski svet)
(1) Občinski svet Občine Šalovci šteje 7 članov, od tega
je en član predstavnik madžarske narodne skupnosti.
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu
z zakonom, ki ureja lokalne volitve. Enega člana
občinskega sveta izvolijo pripadniki madžarske narodne
skupnosti. Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
Območja volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
določa odlok.
13. člen
(konstituiranje občinskega sveta)
(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov
občinskega sveta. Konstituiranje občinskega sveta
določata zakon in poslovnik občinskega sveta.
(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta
preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S
konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in
komisijah občinskega sveta.
(3) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s
prejšnjim odstavkom tega člena prenehal mandat, kot
predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda,
javnega podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je
občina, mu to članstvo preneha v skladu z
ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja
ali sklada.
14. člen
(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)
(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z
drugimi funkcijami in delom določa zakon.
(2) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
15. člen
(pristojnosti občinskega sveta)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh
zadevah iz pristojnosti občine.
(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta
statut.
16. člen
(seje občinskega sveta)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu
z zakonom.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z
določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta
po programu dela občinskega sveta ter glede na potrebe
odločanja na občinskem svetu.
(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi
posamičnega pooblastila župana, če je župan odsoten ali
zadržan, sklic seje občinskega sveta pa je v skladu s
prejšnjim odstavkom načrtovan ali je ali je nujen.
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(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Podžupan ali najstarejši član občinskega sveta
predlagata dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem
statutom sklicatelja.
(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in
administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter
pomoč pri pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja
občinska uprava.
(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje
dnevnega reda in njegovo sprejemanje ter druge zadeve,
pomembne za delo občinskega sveta podrobneje ureja
poslovnik občinskega sveta.
17. člen
(pravice člana občinskega sveta)
(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se sej
občinskega sveta in odločati o vseh zadevah iz
pristojnosti občinskega sveta.
(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet
na predlog župana.
(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz
prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni
tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(4) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih
postavljajo člani sveta županu in občinski upravi. Na seji
se odgovarja na vsa vprašanja, ki so bila oddana do
začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana na sami seji
sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši
pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali
direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.
18. člen
(odločanje občinskega sveta)
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim
glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako
določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta
se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga
sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov
navzočih članov.
19. člen
(izvrševanje odločitev občinskega sveta)
(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je
odgovoren župan.
(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.
(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.
(4) Župan in direktor občinske uprave poročata
občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na
vsaki redni seji.
20. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinskega sveta Občine Šalovci ima 3
člane, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet
praviloma na svoji prvi seji.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno
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za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo
na
predčasno
prenehanje
mandatov
občinskih
funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov
občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na
izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga
mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov
nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih
občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov
odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in
razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb
javnega prava, ki jih je občina ustanovila.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem
pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in
zagotavljanje sredstev za njihovo delo, sejnine članov
občinskega sveta, članov nadzornega odbora in jih
izvršuje.
(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in
obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in
materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge
akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
(5) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje
ureja tudi delo komisije.
21. člen
(stalna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. Odbor za proračun in finance, ter občinsko
premoženje,
2. Odbor za gospodarstvo, turizem, varstvo okolja,
urbanizem in gospodarske javne službe,
3. Odbor za družbene dejavnosti,
4. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja
podeželja,
5. Komisija za statutarna in pravna vprašanja,
6. Komisija za nagrade in priznanja,
7. Komisija za narodnostna vprašanja.
(2) Odbori iz prejšnjega odstavka štejejo 5 članov,
komisije pa 3.
22. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja, določenega s poslovnikom
občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega
računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu
ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet
na predlog župana.
(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem
področju dela, so dolžni oblikovati mnenja glede
pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih
sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na
tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga
pošlje državnemu zboru.
(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov
občinskega sveta poslovnik občinskega sveta.
23. člen
(ustanovitev občasnih delovnih teles)
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s
sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.
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Župan

24. člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja
občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
nima pa pravice glasovanja.
(2) Poleg tega župan predvsem:
• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge
akte iz pristojnosti občinskega sveta,
• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge
osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja
občinskega proračuna,
• skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
• predlaga ustanovitev organov občinske uprave in
organov skupne občinske uprave, ureditev
njihovega delovnega področja, notranjo organizacijo
občinske uprave,
• določa sistemizacijo delovnih mest v občinski
upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v
nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz
delovnega razmerja,
• imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in
vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z
drugimi župani občin ustanoviteljic,
• usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in
organov skupne občinske uprave,
• opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta
statut.
25. člen
(objave splošnih aktov)
(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih
splošnih aktov občine v uradnem glasilu občine,
določenem s tem statutom.
(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine,
zaključnega računa proračuna in splošnih aktov, s
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve, ki se lahko objavijo takoj po
sprejemu, opravi župan najprej po poteku petnajst dni po
sprejemu.
(3) Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,
da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski
svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan
pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo ali zakonom.
26. člen
(podžupan)
(1) Podžupana imenuje župan izmed članov občinskega
sveta najpozneje.
(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju
podžupana obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer
ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter
nalogami, pri katerih mu pomaga.
(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz
prejšnjega odstavka, podžupan na podlagi zakona
nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti ter v tem času poleg svojih opravlja še
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi
predčasnega prenehanja mandata župana podžupan
nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
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27. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)
(1) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za
proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
3.4

Nadzorni odbor občine

28. člen
(nadzorni odbor občine)
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in
posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi
občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev
občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim
finančnim oziroma stvarnim premoženjem.
29. člen
(imenovanje članov nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje
v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora
morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in
primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali
pravnega področja.
(2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov
kandidatov, ki jih po javnem pozivu predlagajo občani,
njihove organizacije in politične stranke v občini.
30. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan.
Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih
večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe
predsednika nadzornega odbora.
31. člen
(delovanje nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih
nadzorih, postopkovne ter organizacijske odločitve na
seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega
odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in
vodi njegove seje, koordinira izvajanje letnega
nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih
določa ta statut in poslovnik nadzornega odbora.
(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov
poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor z večino glasov
vseh članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt
občine in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem
glasilu občine.
(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine,
nadzore pa opravlja na sedežih nadzorovanih oseb.
(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.
32. člen
(program dela nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta. Z letnim nadzornim programom in njegovimi
dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor
seznaniti občinski svet in župana. Predlog finančnega
načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku
priprave predloga občinskega proračuna.
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(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v
nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni
program.
(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo
sklepa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem
bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo
nadzor vodil. Sklep se vroči zastopniku oziroma
pooblaščeni
osebi
neposrednega,
posrednega
uporabnika občinskega proračuna ali druge pravne
osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri katerem
bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu:
nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana.
(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost
izvajanja letnega nadzornega programa, sprejme poročilo
in zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.
(5) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih
seznanja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko
vsebujejo vse predpisane sestavine, so vročena
nadzorovani osebi in so dokončna. Predsednik ali od
njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora
udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava njegova
poročila.
33. člen
(predmet nadzora)
(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in
izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in
zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po
potrebi druge dokumentacije končanih oziroma
opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno,
učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in
posrednih uporabnikov občinskega proračuna ali
upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim
premoženjem.
(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na
način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih
organov in organov posrednih uporabnikov občinskega
proračuna.
(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti na vpogled
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
34. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in
odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz
nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči
predsedniku nadzornega odbora pisno.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega
odstavka, če:
• je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom
nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če
je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v
svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost
prenehala,
• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj,
posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega
zastopnika,
prokurista
ali
pooblaščenca
nadzorovane osebe,
• če je član nadzornega odbora udeležen ali je
sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora.
Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V
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zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni
odbor z večino glasov vseh članov.
35. člen
(osnutek poročila nadzornega odbora)
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega
odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v
nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku
nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen
odzivnega poročila nadzorovane osebe.
(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu
izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po
podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila
o nadzoru.
(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo
ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in
osnutek poročila o nadzoru dopolniti.
(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek
poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih (8) dni po
sprejemu.
36. člen
(odzivno poročilo)
(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15)
dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na
posamezne navedbe (odzivno poročilo).
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in
pojasnila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka
poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih
priloži odzivnemu poročilu.
37. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)
(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
Dokončno poročilo nadzornega odbora občine se objavi
na spletni strani občine.
(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni
minister.
(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma
predlogi.
(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje
nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in
ocene v nadzoru.
(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi
splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati
pri svojem poslovanju.
(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali
neučinkovito in /ali neuspešno.
(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri
manjših stroških.
(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
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(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili
cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje
pravilnosti
poslovanja
oziroma
smotrnosti
(za
gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo
sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi
nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana
oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za
izboljšanje.
38. člen
(postopanje nadzornega odbora)
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v
petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike
Slovenije.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna
oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje
ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
39. člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja,
priporočila in predloge nadzornega odbora.
(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila
nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
40. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s
svojim poslovnikom.
(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba,
ki jo on pooblasti.
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sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov, ki ga je sprejel občinski svet. Izvedencu in
drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s
podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
3.5

Drugi organi občine

44. člen
(drugi organi občine)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih
mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave,
določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s
sklepom
o
ustanovitvi
in
imenovanju
članov
posameznega organa.
45. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s
sprejetimi načrti.
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
4

Neposredno
sodelovanje
odločanju v občini

4.1

Zbor občanov

občanov

pri

42. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki,
na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta
nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi
skrbnika.

46. člen
(zbor občanov)
(1) Občani na zboru občanov:
• obravnavajo pobude in predloge za spremembo
območja občine, njenega imena ali sedeža in
oblikujejo mnenja,
• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo
njihovih območij,
• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o
spremembah območij naselij, imen naselij ter imen
ulic,
• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s
pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s
prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,
• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter
odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z
zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali
župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost
posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri
izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski
organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in
odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je
občanom dolžan na primeren način in v primernem roku
svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

43. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega
odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega

47. člen
(sklic zbora občanov)
(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen
posamezen del na lastno pobudo ali na pobudo
občinskega sveta.

41. člen
(strokovna in administrativna pomoč za delo
nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo
nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska
uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora,
organiziranju izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva,
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična
dela nadzornega odbora.
(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet.
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(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora
občanov ter predlog dnevnega reda.
(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno
običajen način in na spletni strani občine
48. člen
(zahteva občanov za sklic zbora)
(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako
predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako
zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini. Zbor
občanov za del občine pa na zahtevo najmanj deset
odstotkov volivcev tega dela.
(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora
vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor
obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki
so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in
priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega
prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s
sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči
pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v
tridesetih (30) dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
49. člen
(vodenje zbora občanov)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve,
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru
sodeluje najmanj pet (5) odstotkov volivcev z območja
občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora
občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica
volivcev, ki so glasovali.
(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi
zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov
direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana
ter ga na krajevno običajen način objavi.
4.2

Referendum o splošnem aktu občine

50. člen
(referendum o splošnem aktu občine)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,
ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema
občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu
občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to
zahteva najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini in če
tako določa zakon ali statut občine. Pobudo za vložitev
zahteve za razpis referenduma mora podpreti najmanj
pet odstotkov volivcev v občini.
(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja
zakon.
4.3

Svetovalni referendum

51. člen
(svetovalni referendum)
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni
referendum.
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(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z
določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem
aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko
iniciativo.
4.4

Drugi referendumi

52. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o
samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako
določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami zakona, ki ureja naknadni referendum, če z
zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače
določeno.
4.5

Ljudska iniciativa

53. člen
(ljudska iniciativa)
(1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini lahko
zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge
odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih
občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz
prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno
uporabljajo določbe tega statuta o številu volivcev, ki
morajo podpreti pobudo za vložitev zahteve za razpis
referenduma o splošnem aktu in zakona, s katerimi je
urejen postopek s pobudo volivcem za razpis
referenduma o splošnem aktu občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega
akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora
občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh
mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem
mesecu od dne pravilno vložene zahteve.
54. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri
odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri
odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter
njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
5

Občinske javne službe

55. člen
(občinske javne službe)
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v
skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za
katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina.
(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz
njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij
občine.
(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z
odlokom v skladu z zakonom.
56. člen
(izvajalci javnih služb)
(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki
izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z
odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
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(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z
zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.
6

Sodelovanje občine z drugimi občinami

57. člen
(medobčinsko sodelovanje)
(1) Občina je lahko članica združenj.
58. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo
pravne osebe javnega prava, ki jih je občina ustanovila
skupaj z drugo/mi občino/ami se določijo njegove naloge,
organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu
skupnega organa iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat
letno.
7

Premoženje in financiranje občine

59. člen
(premoženje občine)
(1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine se
izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in
predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z
državnim premoženjem.
(2) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba
predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi
takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je
pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost
občine.
60. člen
(prihodki občine)
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom,
upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih
sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
61. člen
(proračun občine)
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme
občinski svet po postopku, določenem v poslovniku
občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za
katerega se sprejema.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine
občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je
odgovoren župan.
(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del,
načrt razvojnih programov ter obrazložitve.
(5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali
za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer
povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske
rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme
dodatnega zadolževanja.
62. člen
(izvrševanje proračuna občine)
(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren
občinskemu svetu.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi
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zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim
aktom občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega
finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom
ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi
zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti
podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje
podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem
javnih financ.
63. člen
(odlok o proračunu občine)
(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za
zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje
sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna,
ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter
druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje
proračuna.
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi
elementi, ki jih določa zakon.
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku
proračunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna
občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z
odlokom.
(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred
začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.
Spremembe in dopolnitve proračuna sprejme občinski
svet z odlokom.
64. člen
(začasno financiranje)
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno
nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za
iste namene. V obdobju začasnega financiranja se smejo
uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih
sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v
skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se
lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta
podaljša še za tri mesece.
65. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni
pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.
66. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati,
razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali
odlokom o proračunu občine.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje
proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se
uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug
uporabnik proračuna, na katerega se sredstva
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
67. člen
(zaključni račun proračuna)
(1) Župan predloži predlog zaključnega računa
občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do
15. aprila tekočega leta.
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(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega
proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30
dneh po sprejemu.
68. člen
(zadolževanje občine)
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z
zakonom.
69. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo,
če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi
občinski svet. Soglasje izda župan.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
na predlog župana občinski svet.
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju
odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
70. člen
(finančno poslovanje občine)
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba
v okviru občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali
notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri
izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma
pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi
predpisi.
71. člen
(javno naročanje)
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
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Posebne pravice pripadnikov madžarske
narodne skupnosti in njenih pripadnikov na
narodnostno mešanem območju občine

72. člen
(uresničevanje posebnih pravic)
Občina varuje narodnostni značaj, zagotavlja
enakopravnost in uresničuje posebne pravice madžarske
narodnostne skupnosti in njenih pripadnikov ter skrbi za
vsestranski razvoj narodne skupnosti.
Na narodnostno mešanem območju občine sta uradna
jezika slovenščina in madžarščina. Oba jezika sta
enakopravna.
Občanom
madžarske
narodne
skupnosti
je
zagotovljena uporaba materinega jezika v javnem in
družbenem življenju.
73. člen
(uporaba jezika)
Organi občine in vse javne službe poslujejo na
narodnostno mešanem območju občine v slovenskem in
madžarskem jeziku. Pri svojem delu so dolžni upoštevati
uradne osebne podatke in njihovo uporabo.
Organi občine, javna podjetja in ustanove poslujejo v
skladu z zakonom.
74. člen
(napisne table)
Na narodnostno mešanem območju so napisne table z
označbo krajev, ulic ter razglasi, obvestila, opozorila ter
drugi javni napisi dvojezični.

Stran 1510

Dvojezične napisne table morajo imeti na narodnostno
mešanem območju vsi občinski organi, podjetja
gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi,
društva ter druge organizacije in skupnosti.
Dvojezični napisi morajo zagotoviti enakopraven
zunanji videz uporabe obeh jezikov.
75. člen
(uporaba jezika)
Na narodnostno mešanem območju se zbori občanov,
javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve
izvajajo v slovenskem in madžarskem jeziku.
76. člen
(dvojezične objave)
Statut in drugi akti občine se prevedejo v madžarski jezik
in objavijo v slovenskem in madžarskem jeziku.
Predstavnik madžarske narodne skupnosti ima pri
svojem delu v občinskem svetu in njegovih organih
pravico do uporabe materinega jezika.
77. člen
(skrb in razvoj)
Na narodnostno mešanem območju občina še posebej
skrbi za razvoj in delovanje dvojezičnih javnih zavodov.
Občina skupaj s svetom samoupravne narodne
skupnosti podpira in vzpodbuja kulturno dejavnost
madžarske narodne skupnosti ter podpira stike z njenim
matičnim narodom in obmejnimi županijami v Republiki
Madžarski.
78. člen
(zagotavljanje pogojev za delovanje)
Občina zagotavlja samoupravni narodni skupnosti
nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za
delovanje.
V okviru svojih pristojnosti občina s posebnimi akti ureja
vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter
financiranje narodnostne skupnosti. K tem predpisom
daje soglasje Svet madžarske narodne skupnosti preko
predstavnika narodne skupnosti v občinskem svetu.
Kadar organi občine odločajo o drugih vprašanjih, ki se
nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodne
skupnosti, si morajo predhodno pridobiti mnenje
samoupravne narodne skupnosti.
79. člen
(obravnava pobud)
Občinski svet, odbor ali drug organ mora obravnavati
pobude sveta madžarske narodne samoupravne narodne
skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne
skupnosti in ohranja značilnost narodnostno mešanih
območij. O svojih sklepih, mnenjih in odločitvah občinski
svet
pisno
obvesti
svet
madžarske
narodne
samoupravne skupnosti.
Ko organi občine odločajo o zadevah, ki se nanašajo
na uresničevanje posebnih pravic pripadnikov madžarske
narodne skupnosti, si morajo predhodno pridobiti
soglasje sveta madžarske samoupravne narodne
skupnosti, ko pa se odloča o zadevah, ki se nanašajo
položaj in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih
območij, pa si morajo pridobiti mnenje sveta madžarske
samoupravne narodne skupnosti.
80. člen
(podajanje soglasij)
V okviru pristojnosti občinskega sveta v skladu z drugim
odstavkom prejšnjega člena svet madžarske narodne
samoupravne skupnosti preko svojega člana občinskega
sveta občine – predstavnika madžarske narodne

Št. 34/6.7.2018

Uradno glasilo slovenskih občin

skupnosti daje soglasja k aktom, ki jih sprejema občinski
svet občine in sicer:
• statutu občine in spremembam statuta v tistih delih,
ki se nanašajo izključno na narodnostno mešano
območje in zajema pravice madžarske manjšine,
• k simbolom občine,
• imenovanju ali preimenovanju naselij, zaselkov, ulic
ali drugih krajevnih območij občine na narodnostno
mešanem območju občine,
• urejanju in vsebini napisnih tabel v določenem kraju
in oznak iz katerih se nesporno da razbrati, da gre
za dvojezično območje občine,
• vsem drugim zadevam, ki se posebej nanašajo in
posebej urejajo posebne pravice madžarske
narodne skupnosti.
81. člen
(podajanje mnenj)
Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti daje
predhodno mnenje k:
• razvojnim načrtom občine,
• proračunu občine,
• razvojnim usmeritvam na področju kulture,
izobraževanja in informiranja,
• drugim zadevam, ki se neposredno nanašajo na
uresničevanje posebnih pravic madžarske narodne
skupnosti.
82. člen
(komisija za narodnostna vprašanja)
V narodnostno mešani občini se ustanovi komisija za
narodnostna vprašanja. V sestavi komisije imajo
pripadniki madžarske narodne skupnosti polovico članov
oziroma članic.
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Splošni in posamični akti občine

9.1

Splošni akti občine

83. člen
(splošni akti občine)
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi
prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski
proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih
aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski
svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja
poslovnik občinskega sveta.
84. člen
(statut občine)
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov
občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je
predpisan s poslovnikom občinskega sveta za sprejem
odloka.
85. člen
(poslovnik občinskega sveta)
(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se
podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega
sveta in delovnih teles občinskega sveta pri izvrševanju
nalog iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje
javnosti dela občinskega sveta, uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta, postopki sprejemanja
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občinskih splošnih aktov in proračuna, sodelovanje
občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve in
imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo
občinskega sveta.
(2) Poslovnik občinskega sveta primerno uporabljajo pri
svojem delu sveti krajevnih skupnosti.
86. člen
(odlok občine)
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in
določa način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe
javnega prava, izvajalce občinskih javnih služb, in ureja
druge zadeve, če je tako določeno z zakonom.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
87. člen
(pravilnik)
S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb
statuta ali odloka.
9.2

Posamični akti občine

88. člen
(posamični akti občine)
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti, odločbo ali sklepom, odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz
prenesene državne pristojnosti.
89. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom
drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
90. člen
(pooblastila v upravnih zadevah)
Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih
zadevah iz občinske pristojnosti se podeljujejo uradnim
osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na
podlagi zakona.
91. člen
(izločitev uradne osebe)
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča
direktor občinske uprave.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.
(4) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki
bo namesto izločene osebe opravljala posamezna
dejanja ali vodila celoten postopek oz. odločila o zadevi.
92. člen
(obveščenost o upravnih postopkih)
(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati,
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v
katerem pristojni državni organ odloča na podlagi
predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o
začetku upravnega postopka v osmih (8) dneh.
(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete
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pravice in pravne koristi občine, določene z ustavo in
zakoni.
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Prehodne in končne določbe

93. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Šalovci (Uradni list Republike Slovenije, št.
38/2006).
94. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 007-1/2018-1
Datum: 18.5.2018
Občina Šalovci
Iztok Fartek, župan

616.

Šalovci község alapszabálya

A Helyi Önkormányzati Törvény /HÖT/ (SzK Hivatalos
Lapja 94/2007-UPB2., 76/2008., 79/2009., 51/2010.,
40/2012-ZUJF., 14/2015-ZUUJFO. sz.) 64. cikkelye
alapján Šalovci Község Községi Tanácsának a 2018.
május. 18-ai, 30. rendes ülésén elfogadásra került
ŠALOVCI KÖZSÉG
ALAPSZABÁLYA
1. cikkely
(az Alapszabály tartalma)
(1) A jelen Alapszabály az alábbiakat szabályozza:
1 A
Község
alapszabálya,
szervezeti
részegységeinek létrehozása, ezek státusza,
valamint a helyi önkormányzati feladatok teljesítése
a községben,
2 A Község feladati;
3 A Község szervezeti felépítése:
3.1 Általános rendelkezések,
3.2 A Községi Tanács,
3.3 A polgármester,
3.4 A Község Felügyelőbizottsága,
3.5 A Község egyéb szervei;
4 A polgárok közvetlen részvétele a községi
döntéshozatalban:
4.1 A polgárok közgyűlése,
4.2 Népszavazás a Község általános dokumentumairól,
4.3 Véleménynyilvánító népszavazás,
4.4 Egyéb népszavazások,
4.5 Népi kezdeményezés;
5 A községi közszolgálatok;
6 A Község együttműködése más Községekkel;
7 A Község vagyona éa finanszírozása;
8 A magyar nemzeti közösség és tagjainak különjogai
a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén;
9 A Község általános és egyedi dokumentumai:
9.1 A Község általános dokumentumai,
9.2 PA Község egyedi dokumentumai,
10 Átmenti és záró rendelkezések.
(2) Az Alapszabályban alkalmazott férfi nemű kifejezések
a női és a férfi nemre egyaránt érvényesek.
1

A
község
alapszabálya,
szervezeti
részegységeinek létrehozása, ezek státusza,
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valamint a helyi önkormányzati
teljesítése a községben

feladatok

2. cikkely
(a Község területe, neve és székhelye)
(1) Šalovci Község (a továbbiakban: Község) helyi
önkormányzati közösség, amelyet a törvény által az
alábbi települések területén hoztak létre:
1. Bűdfalva – Budinci
2. Kerkafő – Čepinci
3. Nagydolány – Dolenci
4. Domonkosfa – Domanjševci
5. Markóc – Markovci
6. Sal – Šalovci.
(2) A Község székhelye: Šalovci – Sal, Šalovci 162.,
9204 Šalovci.
(3) A Község közjogi státusszal rendelkezik, ennek
alapján joga van a vagyon összes formáját birtokolni,
megszerezni és azzal rendelkezni.
(4) A Községet a polgármester képviseli (a továbbiakban:
polgármester).
(5) A Község területe, neve és székhelye a törvényben
meghatározott eljárással, törvénnyel módosítható.
(6) A Község településeinek neve és területe a
törvénnyel
összhangban
községi
rendelettel
módosítható.
3. cikkely
(a Község feladatai)
(1) A Község az Alkotmány és a törvények adta
keretekben önállóan végezheti a törvényben és a községi
előírásokban meghatározott feladatokat.
(2) Ha a törvény előírja, akkor a Község egyes állami
hatáskörű feladatokat is végezhet. Az állami hatáskörű
feladatok ellátásához az állam a Község számára
biztosítja a szükséges forrásokat.
4. cikkely
(a Község Hivatalos Közlönye)
(1) A Község Alapszabályát, határozatait és egyéb
előírásait a Szlovén Községek Hivatalos Közleményében
kell közzétenni, és amennyiben nincs másképp
meghatározva, a közzétételt követő tizenötödik napon
lépnek hatályba.
(2) A Szlovén Községek Hivatalos Közlönyében a
Községi Tanács által meghatározott egyéb aktusokat is
közzé kell tenni.
5. cikkely
(a helyi önkormányzatiság megvalósítása)
(1) A Község hatáskörébe tartozó ügyekről a polgárok a
polgármesteren és a községi tanácson keresztül
döntenek, valamint lakossági fórumon, népszavazással
és népi kezdeményezéssel közvetlenül is részt vehetnek
a döntéshozatalban.
(2) A polgárok mint magánszemélyek és szervezeteik a
nyilvános vitákban tett javaslatokkal, megjegyzésekkel és
véleményekkel vesznek részt a községi fejlesztési tervek,
költségvetések és egyéb önkormányzati általános
feladattervek kidolgozásában a polgármester által
meghatározott módon és határidőben. Egy adott javaslat
nyilvános vitája nem haladhatja meg a harminc (30)
napot.
(3) A községi szervek döntése alapján bizonyos
döntéshozatali
formákba
és
nyilvános
vitákba
bekapcsolódhatnak azok a személyek is, akik a
Községben ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek, és a
törvény alapján olyan személyek is, akik a Község
területén lévő földterületek és egyéb ingatlanok
tulajdonosai.
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6. cikkely
(a Község címere, zászlaja és ünnepe)
(1) A Községnek saját címere és zászlaja van:
• A Község címere késő gótikus stílusú, szanita
formájú pajzson ábrázolt virág, a címerleírás
(blazon) szerint: pajzs alakú kék alapon a bokros,
illatos Henye boroszlán (Daphne Cneorum F.
Arbusculoides) látható. A virágszárakon a
virágzatok a bokor fél-rozetta formájú zöld leveleiből
nőnek ki. Minden virágnak négy piros színű
virágszirma
van,
amelyek
ezüst
színnel
szegélyezettek, a virágszirmokon lévő 2–2 porzó
aranyszínű, amelyek körülveszik a virág ezüst
középpontját. A levélrozettába áramló virágszárak
ezüstszínűek. A pajzs külső szélén lévő
ezüstszalag díszítésként szolgál.
• a Község zászlaja a leírás szerint: Šalovci Község
zászlaja hárommezős kétszínű zászló, amely
oldalainak aránya 1 : 2,5. A zászló három részre
osztott, a fölső és az alsó mező zöld színű, a
középső mező kék. A középső kék mezőben a
címer motívuma látható – a bokros, illatos Henye
boroszlán (Daphne Cneorum F. Arbusculoides) hat
virágszálból álló virágzata a levelekkel.
(2) A községnek kör alakú pecsétje van. A pecsét felső
körívén a következő felirat szerepel: Občina Šalovci, a
belső köríven pedig az adott községi szerv megnevezése
áll: Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska
uprava, Občinska volilna komisija, Posebna občinska
volilna komisija. A pecsét közepén a község címere
látható.
(3) A Község pecsétjének és zászlajának formáját,
tartalmát és használatát rendelet határozza meg. (4) A
pecsétek méretéről, használatáról és őrzéséről a
polgármester határozatban rendelkezik.
(4) A község ünnepe augusztus 11., amely az augusztus
11-e előtti szombaton vagy vasárnap ünneplendő.
(5) A község fejlődéséhez és felismerhetőségéhez való
hozzájárulásért
az
arra
érdemes
polgárokat,
szervezeteket és másokat külön rendelet alapján a
Község elismerésben és díjban részesíti.
2
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•

a
sportés
rekreációs
pályákat
és
gyermekjátszótereket,
• a nyilvános parkolókat, parkokat, tereket és
egyéb közterületeket,
11. A községi utakon biztosítja a közlekedésbiztonságot
és rendezi a közlekedést a községben,
12. Gondoskodik a tűzbiztonságról és a polgárok
védelméről elemi és egyéb csapások esetén,
13. Megteremti a község gazdasági fejlődésének
feltételeit és a törvényekkel összhangban
feladatokat lát el vendéglátói, idegenforgalmi és
mezőgazdasági területen,
14. Rendészeti szolgálatot szervez és gondoskodik a
község közrendjéről,
15. Meghatározza
a
szabálysértéseket
és
a
pénzbírságot
azokra
a
szabálysértésekre,
amelyekkel községi előírásokat sértenek meg, és
amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik,
felügyeli a saját hatáskörébe tartozó ügyekre
vonatkozó községi előírások és szabályzatok
végrehajtását,
16. Megszervezi a temetőrendezési és temetkezési
szolgáltatást,
17. Ösztönzi a sport- és rekreációs tevékenységek
fejlesztését.
(2) A Község a jelen Alapszabályban és részletesebben
a rendeletekben meghatározott feladatokat végzi,
nevezetesen:
• feltételeket teremt a zenei oktatásra, valamint a
felnőttképzésre,
• támogatja
az
egyesületi
tevékenységet
a
szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők
és az idősek gondozásában,
• különleges események alkalmából pénzügyi
támogatást nyújt és szimbolikus díjakat ad át,
• ösztönzi az egyesületi tevékenységeket a kultúra, a
sport és az idegenforgalom területén,
• építi és karbantartja a kulturális örökség
létesítményeit,
• egyéb közérdekű helyi ügyeket intéz és bonyolít le.
3

A község szervezeti felépítése

3.1

Általános rendelkezések

A község feladatai

7. cikkely
(a Község feladatai)
(1) A Község önállóan végzi a törvényben meghatározott
közérdekű helyi ügyeket (alapfeladatok), különösen:
1. Elfogadja azokat a területrendezési terveket,
amelyek lehetővé teszik és segítik a község
fejlődését,
2. Különféle jellegű vagyoni elemeket szerez,
rendelkezik ezekkel, valamint szabályozza a
községi vagyon kezelésének módját és feltételeit,
3. Megteremti a lakásépítés feltételeit és gondoskodik
a szociális bérlakás-alap bővítéséről,
4. Állami óvodai és egyéb, az iskoláskort megelőző
ellátást biztosít,
5. Gondoskodik az állami óvodák, általános iskolák,
nyilvános könyvtárak, egészségügyi központ,
ambulanciák, sportcsarnokok... létesítéséről és
karbantartásáról,
6. A törvénnyel összhangban biztosítja a kötelező és a
nem kötelező helyi gazdasági közszolgáltatásokat,
7. Építi és karbantartja a kommunális infrastruktúrát,
8. Biztosítja a közkönyvtári oktatási tevékenységet,
9. Gondoskodik a levegő-, a talaj- és a vízvédelemről,
a zajvédelemről,
10. Kezeli, építi és karbantartja:
• a községi utakat és a helyi utakat,
• a gyalogos- és kerékpáros felületeket,

8. cikkely
(a község szervei)
(1) A község szervei:
• a Községi Tanács,
• a polgármester és
• a Felügyelőbizottság.
(2) A Községnek Községi Választási Bizottsága van,
amely a helyhatósági választási törvénnyel és egyéb
jogszabályokkal,
valamint
a
Község
általános
okmányaival összhangban önálló községi szervként
gondoskodik
a
választások
és
népszavazások
lebonyolításáról, valamint a választási eljárások
törvényességének védelméről.
(3) A Községnek egyéb szervei is lehetnek, amelyek
alapításáról és feladatköréről a törvény rendelkezik.
(4) A község szerveinek, illetve a községi szervek
tagjainak választása és kinevezése a törvénnyel, a jelen
alapszabállyal és a Községi Tanács Ügyrendjével
összhangban történik.
(5) A Községi Tanács tagjai, a polgármester és az
alpolgármester községi tisztviselők.
(6) A községi tanácstag és a polgármester mandátuma
idő előtti megszűnésének okairól és eljárásáról, a
helyettes tanácstag mandátumának megerősítéséről,
illetve az időközi választásokról a törvény rendelkezik.
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9. cikkely
(a munka nyilvánossága)
(1) A községi szervek munkájának nyilvános jellegét, a
nyilvánosságnak a községi szervek üléseiről történő
kizárásának indokait és eljárását, a nyilvánosság jogait,
valamint
olyan
személyi
adatok,
anyagok,
dokumentumok védelmének biztosítását, amelyekben a
törvény, egyéb előírás vagy a község, ill. más köz-, ill.
magánjogi személy alapokmányai értelmében bizalmas
természetű, ill. hivatali, katonai vagy államtitoknak
minősülő adatok vannak, a törvény, a jelen Alapszabály,
a Községi Tanács Ügyrendje és a Felügyelőbizottság
Ügyrendje határozza meg.
(2) A Község a munka nyilvánosságát biztosítja a
községi
szervek
munkájáról
szóló
nyilvános
tájékoztatással; a törvényben meghatározott közérdekű
információk közzétételével a Község honlapján és a
nyilvános jellegű információk katalógusában; továbbá a
polgárok közreműködésével a Község általános
dokumentumainak előkészítésében; a Község általános
dokumentumainak hivatalos közzétételével; a Községi
Tanács közgyűléseinek és az ülések napirendjén
szereplő anyagok közzétételével; a polgárok és a
köztájékoztatási eszközök képviselőinek jelenlétével a
községi szervek ülésein. Az egyes községi szervek
munkája nyilvánosságának módját részletesen az
ügyrendjük határozza meg.
10. cikkely
(a polgárok közvetlen részvétele a községi
döntéshozatalban)
A
község
polgárai
a
lakossági
fórumokon,
népszavazással és népi kezdeményezéssel vesznek
részt a döntéshozásban.
11. cikkely
(Községi Igazgatóság)
(1) A Községi Igazgatóság a törvénnyel, az
alapszabállyal és az általános községi dokumentumokkal
összhangban látja el a közigazgatási, szakmai,
támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint a Község
hatáskörébe tartozó közszolgálatok biztosításával
kapcsolatos feladatokat.
(2) A Községi Igazgatóságot a polgármester javaslatára a
Községi Tanács rendelettel hozza létre, amelyben
meghatározza
belső
szervezeti
felépítését
és
feladatköreit is.
(3) A Községi Igazgatóság egyes feladatait a közös
Községi Igazgatóság Szerv végzi, amelyet a
polgármester javaslatára a Községi Tanács külön
rendelettel alapított meg, és amellyel a feladatait,
irányítását, felügyeletét, vezetését és szervezését is
meghatározta.
(3) A Községi Igazgatóság végzi a községi szervek
számára
az
összes
szakmai,
szervezési
és
adminisztratív feladatot.
(4) A Községi Igazgatóságot a polgármester irányítása és
felügyelete mellett a Községi Igazgatóság igazgatója
vezeti.
3.2

A Községi Tanács

12. cikkely
(a Községi Tanács)
(1) Šalovci/Sali Község Községi Tanácsa hét tagból áll,
közülük egy tag a magyar nemzeti közösség képviselője.
(2) A Községi Tanács tagjainak megválasztása a helyi
választásokat szabályozó törvény szerint történik. A
Községi Tanács egy tagját a magyar nemzeti közösség
tagjai választják meg. A Községi Tanács megválasztása
többségi választási rendszer szerint történik. A községi
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tanácstagok megválasztásához a választókörzeteket az
erre vonatkozó rendelet jelöli ki.
13. cikkely
(a Községi Tanács megalakulása)
(1) A Községi Tanács megalakulására a megválasztást
követő első ülésen kerül sor, amelyen a községi
tanácstagok több mint felének mandátuma megerősítést
nyer. A Községi Tanács megalakulását a törvény és a
Községi Tanács Ügyrendje rendezi.
(2) Az újonnan megválasztott Községi Tanács
megalakulásával lejár az előző Községi Tanács tagjainak
mandátuma. A megalakulással megszűnik a tanácstagok
tagsága a Községi Tanács bizottságaiban is.
(3) Ha a községi tanácstag, akinek a mandátuma a jelen
cikkely előző bekezdésével összhangban megszűnt és a
Község
képviselőjeként
került
kinevezésre
a
közintézetek, közvállalatok vagy alapok szerveibe,
amelyeknek a Község a társalapítója, akkor ez a tagság
a közintézetek, közvállalatok vagy alapok alapító
okiratával összhangban megszűnik.
14. cikkely
(a községi tanácstagi tisztség összeférhetetlensége)
(1) A községi tanácstagi tisztségnek más tisztségekkel és
munkakörökkel való összeférhetetlenségét a törvény
rendezi.
(2) A polgármester mandátumának idő előtti megszűnése
esetén a polgármesteri teendőket ellátó alpolgármester
az adott átmeneti időszakban nem tölti be községi
tanácstagi tisztségét.
15. cikkely
(a Községi Tanács hatásköre)
(1) A község hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben
a Községi Tanács a legmagasabb döntéshozó szerv.
(2) A Községi Tanács hatáskörét a törvény és a jelen
Alapszabály határozza meg.
16. cikkely
(a Községi Tanács ülései)
(1) A Községi Tanács ülések formájában dolgozik és
azokon fogadja el döntéseit.
(2) A Községi Tanács üléseit a polgármester a
törvénynek megfelelően hívja össze és vezeti le.
(3) A polgármester a Községi Tanács üléseit a jelen
Alapszabály és a Községi Tanács Ügyrendjének
rendelkezéseivel összhangban, valamint tekintettel a
Községi Tanács munkaprogramjára, illetve döntéshozatal
szükségessége esetén hívja össze.
(4) Az alpolgármester az ülést csak a polgármester eseti
meghatalmazása alapján hívhatja össze a polgármester
távollétében, a polgármester egyéb elfoglaltsága esetén,
és amennyiben a Községi Tanács ülése a jelen cikkely
előző bekezdésével összhangban tervezett vagy sürgős.
(5) A községi tanács ülésének napirendjére a
polgármester tesz javaslatot. Az alpolgármester vagy a
Községi Tanács legidősebb tagja csak akkor tehet
javaslatot az ülés napirendjére, ha ez összhangban áll a
jelen Alapszabállyal.
(6) A Községi Tanács üléseire az anyagok szakmai
előkészítését, a szervezeti és adminisztratív munkát,
valamint az üléseinek előkészítéséhez, összehívásához
és levezetéséhez szükséges segítséget a Községi
Igazgatóság biztosítja.
(7) A Községi Tanács üléseinek összehívását és
levezetését, a napirend meghatározását és elfogadását,
valamint a Községi Tanács munkájához kapcsolódó
egyéb kérdéseket részletesebben a Községi Tanács
Ügyrendje rendezi.
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17. cikkely
(a községi tanácstag jogai)
(1) A községi tanácstagnak jogában áll a Községi Tanács
ülésein jelen lenni és részt venni a döntéshozatali
folyamatban a Községi Tanács hatáskörébe tartozó
kérdésekben.
(2) A tanácstagok mindegyikének jogában áll a Községi
Tanácsnak a jogkörébe tartozó rendeletjavaslatokat és
egyéb dokumentumokat elfogadásra beterjeszteni, ez
alól kivételt képez a költségvetés és a zárszámadás,
valamint azok a dokumentumok, amelyeknél a törvény és
az Alapszabály rendelkezései értelmében a polgármester
a javaslattevő.
(3) A polgármester akkor köteles a községi
tanácstagoknak az előző bekezdésbe foglalt javaslatait
napirendre tűzni, amennyiben ezek a Községi Tanács
Ügyrendje értelmében vannak előkészítve.
(4) A Községi Tanács minden ülésén napirendi pontot
kell biztosítani a tanácstagok kérdéseinek és a feltett
kérdések megválaszolásának. Az ülésen az ülés
kezdetéig beterjesztett összes kérdést, valamint a
Községi Tanács ülésén szóban feltett kérdéseket kell
megválaszolni.
Amennyiben
a
kérdés
megválaszolásához
a
dokumentáció
alaposabb
vizsgálata, illetve tanulmányozása szükséges, a
polgármester vagy a Községi Igazgatóság igazgatója egy
későbbi ülésen válaszolhat.
18. cikkely
(a Községi Tanács döntéshozatala)
(1) A Községi Tanács akkor dönt érvényesen, ha az
ülésen a tanácstagok többsége jelen van, a döntéseit
pedig – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a
jelenlévő tanácstagok szavazattöbbségével fogadja el.
(2) A Községi Tanács a döntéseit nyilvános szavazáson
fogadja
el.
Titkos
szavazásra
a
törvényben
meghatározott esetekben vagy a Községi Tanács
döntése alapján kerül sor.
(3) A Községi Tanács munka- és döntési módszereit, a
többi községi szervhez való viszonyát, valamint a
Községi Tanács működésének egyéb kérdéseit a
Községi
Tanács
jelenlévő
tagjai
kétharmados
támogatásával elfogadott Ügyrend szabályozza.
19. cikkely
(a Községi Tanács döntésének végrehajtása)
(1) A Községi Tanács döntéseinek megvalósításáért a
polgármester felel.
(2) A polgármester és a Községi Igazgatóság igazgatója
számol be a Községi Tanácsnak a döntések
megvalósításáról.
(3) A Községi Igazgatóságot a községi igazgatóság
igazgatója vezeti.
(4) A polgármester és a Községi Igazgatóság igazgatója
számol be a Községi Tanácsnak a döntései
megvalósításáról.
20. cikkely
(Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság)
(1) Šalovci Község Községi Tanácsa mellett háromtagú
(3) Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság működik, amelynek tagjait a községi
tanácstagok közül az első megtartott ülésen nevezik ki.
(2) A Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság a Községi Tanács munkaügyi testülete, amely
illetékes: a Községi Tanács döntéseinek előkészítésében
a községi tisztségviselők mandátumának idő előtti
megszűnésével kapcsolatban; a helyettes tanácstag
mandátumának megerősítésében; a döntéshozatalban
az esetleges panaszokról a polgármester megválasztása
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kapcsán az időközi választásokon, valamint egyéb
megbízási kérdésekben; a Felügyelőbizottság, a Községi
Választási Bizottság és egyéb Községi Szervek tagjainak
kinevezésében és felmentésében; a Községi Tanács
bizottsági tagjainak kinevezésében és felmentésében; a
községi képviselők kinevezésében és felmentésében a
Község által alapított közjogi intézmények szerveibe.
(3) A Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság a Községi Tanácsnak javaslatokat tesz
szabályzatok elfogadására, amelyek szabályozzák a
tanácsban működő csoportokat, munkájukhoz forrásokat
biztosítanak, ülésdíjat állapítanak meg a községi
tanácstagoknak, a felügyelőbizottság és egyéb szervek
tagjainak, és mindezeket végre is hajtja.
(4) A Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság elnöke dokumentumokat bocsát ki a községi
tisztviselők munkaviszonyából eredő jogokról és
kötelezettségekről, továbbá a munkából eredő és a
munkával kapcsolatos vagyoni értékű jogokról, valamint
kiadja a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság egyéb dokumentumait.
(5) A Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési
Bizottság tagjainak jelölésével és kinevezésével
kapcsolatos eljárást a Községi Tanács Ügyrendje
határozza meg, amely a bizottság munkáját is
részletesebben rendezi.
21. cikkely
(a Községi Tanács állandó munkatestületei)
(1) A Községi Tanács állandó munkatestületei:
1. Költségvetési és Pénzügyi, valamint községi
Vagyonügyi Bizottság,
2. Gazdasági, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi,
Várostervezési és Gazdasági Közszolgáltatási
Bizottság,
3. Társadalmi Tevékenységek Bizottsága,
4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság,
5. Alapszabályi-jogi Bizottság,
6. Díjak és Elismerések Bizottsága,
7. Nemzetiségi Bizottság,
(2) Az előző bekezdésben említett egyes bizottságok 5,
valamint 3 tagból állnak.
22. cikkely
(a Községi Tanács bizottságainak hatásköre)
(1) A Községi Tanács bizottságai munkaterületük és
hatáskörük keretén belül a Községi Tanács Ügyrendjével
összhangban a Községi Tanács hatáskörébe tartozó
ügyeket vitatnak meg, majd véleményeket és
javaslatokat terjesztenek a Községi Tanács elé.
(2) A Községi Tanács bizottságainak jogában áll a
Községi Tanácsnak a jogkörébe tartozó általános és
egyéb dokumentumokat elfogadásra beterjeszteni, ez
alól kivételt képez a költségvetés és a zárszámadás,
valamint azok a dokumentumok, amelyeknél a törvény és
az alapszabály rendelkezései értelmében a polgármester
a javaslattevő.
(3) A Községi Tanács bizottságai kötelesek a saját
munkaterületükön véleményt alkotni az állami hatóságok
által elfogadott és a község vagyonát, anyagi helyzetét
érintő törvénytervezetekről és előírásokról. Ennek alapján
készíti el a Községi Tanács a javaslatot, amit megküld az
Országgyűlésnek.
(4) A Községi Tanács bizottságainak munkamódszereit
részletesebben a Községi Tanács Ügyrendje határozza
meg.

Az

23. cikkely
(alkalmi munkatestületek létrehozása)
alkalmi munkatestületeket a Községi Tanács
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határozattal hozza létre, amellyel meghatározza annak
összetételét és feladatait is.
3.3

A polgármester

24. cikkely
(a polgármester hatásköre)
(1) A polgármester képviseli a községet, a Községi
Tanácsot, ő hívja össze és vezeti a tanács üléseit, de
nem rendelkezik szavazati joggal.
(2) Emellett a polgármester elsősorban:
• javasolja a Községi Tanácsnak a községi
költségvetésnek
és
a
költségvetés
zárszámadásának, valamint a Községi Tanács
hatásköréből eredő egyéb dokumentumoknak az
elfogadását,
• végrehajtja a községi költségvetésből eredő
feladatokat és a községi költségvetés egyes
feladatainak végrehajtásával meghatalmaz egyéb
személyeket,
• gondoskodik a Község általános dokumentumainak,
valamint a Községi Tanács egyéb döntéseinek
végrehajtásáról,
• javaslatot tesz a Községi Igazgatóság szerveinek
és a közös Községi Igazgatóság szerveinek
létrehozására, a munkaterületek és a Községi
Igazgatóság
belső
szervezeti
felépítésének
meghatározására,
• megállapítja a munkakörök rendszerezését a
Községi Igazgatóságban, döntéseket hoz a Községi
Igazgatóság alkalmazottainak adott fokozatokba
történő besorolásáról, valamint a munkaviszonyok
megkötéséről,
továbbá
a
közalkalmazottak
munkaviszonyából eredő egyéb jogokról és
kötelezettségekről.
• kinevezi és felmenti a Községi Igazgatóság
igazgatóját, valamint az alapító községek
polgármestereivel együtt a Közös Községi
Igazgatóság szervének vezetőjét,
• irányítja és felügyeli a Községi Igazgatóság és a
Közös Községi Igazgatóság szerveinek munkáját,
•
ellátja a törvénybe és a jelen Alapszabályba foglalt
egyéb feladatokat.
25. cikkely
(az általános dokumentumok közzététele)
(1) A polgármester gondoskodik az Alapszabály, a
rendeletek és a Község egyéb általános okmányainak
közzétételéről a jelen Alapszabályban meghatározott
módon a Községi Hivatalos Közleményben.
(2) Az általános dokumentumok közzétételét – kivéve a
Község költségvetését és zárszámadását, valamint
azokat az általános dokumentumokat, amelyeken
keresztül a törvénnyel összhangban írják elő a községi
és egyéb adókat, és amelyek közvetlenül az elfogadásuk
után közzétehetők – a polgármester legkorábban az
elfogadásuk után 15 nap elteltével teheti közzé.
(3) A polgármester visszatarthatja község valamely
általános dokumentumának közzétételét, amennyiben azt
alkotmányellenesnek vagy törvénytelennek tartja, majd
megindokolva a visszatartást javasolhatja a Községi
Tanácsnak, hogy a soron következő ülésen újra döntsön
az ügyben. Ha a Községi Tanács kitart a döntése mellett,
úgy az általános dokumentum közzétételre kerül, a
polgármester pedig az Alkotmánybíróságtól kérheti az
alkotmánynak és a törvénynek való megfelelésről szóló
véleményt.
26. cikkely
(az alpolgármester)
(1) Az alpolgármestert a községi tanácstagok közül a
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polgármester nevezi ki, illetve menti fel.
(2) A
Községi Tanácsnak az alpolgármester
kiválasztását követő első ülésén a polgármester a
kiválasztásról értesíti a Községi Tanácsot és
tájékoztatást
nyújt
az
alpolgármesternek
adott
hatáskörökről és az általa végzendő feladatokról.
(3) Tekintet nélkül az előző bekezdésben említett
meghatalmazásaira és feladataira az alpolgármester a
törvény alapján helyettesíti a polgármestert annak
távolléte vagy akadályoztatása esetén, valamint ebben
az időszakban a saját feladatai mellett a polgármester
hatáskörébe tartozó feladatokat is ellátja.
(4) A polgármester mandátumának idő előtti megszűnése
esetén a polgármesteri teendőket ellátó alpolgármester
nem vehet részt a Községi Tanács döntéseinél a
szavazásban.
27. cikkely
(bizottságok és a Község egyéb szakmai szervei)
(1) A polgármester a saját hatáskörébe tartozó ügyek
vizsgálatára és megoldására szakmai és tanácsadó
testületekként bizottságokat és egyéb munkatestületeket
alapíthat.
3.4

A Község Felügyelőbizottsága

28. cikkely
(a Község Felügyelőbizottsága)
(1) A Felügyelőbizottság a községi közpénzek
felhasználásának legmagasabb szintű ellenőrző szerve a
törvényben meghatározott hatásköreivel.
(2) A Felügyelőbizottság saját hatáskörében megállapítja
a községi költségvetés közvetlen és közvetett fogyasztói
esetében a községi közpénzekkel és vagyonnal történő
gazdálkodás törvényességét és szabályszerűségét,
továbbá felméri a községi költségvetési források
felhasználásának hatékonyságát és gazdaságosságát,
valamint a községi közforrások és a községi vagyon
kezelését.
29. cikkely
(a Felügyelőbizottság tagjainak kinevezése)
(1) A Felügyelőbizottságnak 3 (három) tagja van. A
Felügyelőbizottsági tagokat a Községi Tanács legkésőbb
az első ülését követő 45 napon belül nevezi ki. A
felügyelőbizottsági tagoknak legalább 5. (ötödik) szintű
szakképesítéssel és megfelelő pénzügyi-számviteli vagy
jogi tapasztalatokkal kell rendelkezniük.
(2) A községi Felügyelőbizottság tagjelöltjeire a Községi
Tanácsnak a Mandátumvizsgáló, Választási és
Kinevezési Bizottság tesz javaslatot a polgárok,
szervezeteik és a községben működő politikai pártok által
javasolt jelöltek alapján.
30. cikkely
(a Község Felügyelőbizottságának megalakulása)
(1) A Felügyelőbizottság első ülését a polgármester hívja
össze. A Felügyelőbizottság akkor alakul meg, ha az első
ülésen a tagok többsége jelen van.
(2) A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül választják
meg a Felügyelőbizottság elnökét.
31. cikkely
(a Község Felügyelőbizottságának működése)
(1) A Felügyelőbizottság a végrehajtott ellenőrzésekről
készült jelentéseket, valamint az eljárási és szervezeti
döntéseket a felügyelőbizottsági ülésen a jelenlévő tagok
többségének többségi szavazatával fogadja el.
(2) A Felügyelőbizottságot az elnök képviseli, összehívja
és levezeti az üléseit, koordinálja az éves ellenőrzési
program végrehajtását, valamint a jelen Alapszabály és a

Št. 34/6.7.2018

Uradno glasilo slovenskih občin

Felügyelőbizottság Ügyrendjében meghatározott egyéb
feladatokat látja el.
(3) A Felügyelőbizottság munkáját részletesen az
Ügyrendje szabályozza, amelyet a Felügyelőbizottság a
tagok
többségi
szavazatával
fogad
el.
A
Felügyelőbizottság Ügyrendje a Község általános
dokumentuma és a Községi Hivatalos Közleményben
történő megjelenését követő tizenötödik napon lép
hatályba.
(4) A Felügyelőbizottság az ülései lebonyolítására a
Község helyiségeit használja, az ellenőrzéseket pedig a
felügyelt alanyok székhelyén végzi.
(5) A Felügyelőbizottság a dokumentumaihoz saját
pecsétet használ.
32. cikkely
(a Felügyelőbizottság munkaterve)
(1) A Felügyelőbizottság önállóan készíti el munkatervét,
amely tartalmazza az éves ellenőrzési programot és a
pénzügyi terv javaslatát. A Felügyelőbizottság az éves
ellenőrzési programjáról, annak kiegészítéseiről és
módosításairól a Községi Tanácsot és a polgármestert is
tájékoztatja. A Felügyelőbizottság a pénzügyi terv
javaslatát a községi költségvetési javaslat készítésének
eljárása idején a polgármester elé terjeszti.
(2) A Felügyelőbizottság csak akkor kezdhet ellenőrzési
eljárást, ha az ellenőrzést az éves ellenőrzési program
tartalmazza. Ha a Felügyelőbizottság az ellenőrzési
programban nem szereplő ellenőrzést kíván lefolytatni,
akkor előzetesen módosítania kell az ellenőrzési
programot.
A Felügyelőbizottság határozat kiadásával kezdi meg az
ellenőrzést, amelyben megállapítja az ellenőrzés
lefolytatásának jellegét, idejét és helyét, valamint az
ellenőrzést
lefolytató
felügyelőbizottsági
tag
felhatalmazását. A határozatot a községi költségvetés
közvetlen vagy közvetett felhasználója képviselőjének,
illetve meghatalmazott személyének, valamint egyéb jogi
személyének kell kézbesíteni, aki kezeli a községi
vagyont, ahol az ellenőrzési eljárás zajlik (a
továbbiakban: ellenőrzött személy). A határozat
kiadásáról a polgármestert tájékoztatni kell.
(4) A Felügyelőbizottság önállóan értékeli az éves
ellenőrzési program végrehajtásának sikerességét,
elfogadja a Felügyelőbizottság pénzügyi tervének
jelentését és végleges beszámolóját.
(5) Az elvégzett ellenőrzésekről a Felügyelőbizottság a
Községi Tanácsot és a polgármestert ellenőrzési
jelentésekkel tájékoztatja, és amennyiben azok
tartalmazzák az összes előírt elemet, az ellenőrzött
személynek átadja, és véglegesnek tekintendők. A
Felügyelőbizottság
elnökének
vagy
az
általa
felhatalmazott tagnak a jelentések megvitatása során
jelen kell lennie a Községi Tanács ülésén.
33. cikkely
(a felügyelet tárgya)
(1) A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó
feladatokat látja el, ellenőrzi a községi költségvetés
közvetlen és közvetett felhasználóinak törvényes, helyes,
hatékony és gazdaságos működését érintő üzleti
jelentéseket és pénzügyi beszámolókat, szerződéseket,
pénzügyi dokumentumokat és szükség esetén egyéb,
befejezett
vagy
elvégzett
tevékenységek
dokumentációját, valamint a községi közforrások és a
községi vagyon kezelését.
(2) A Felügyelőbizottság nem gyakorolhatja hatáskörét
olyan módon, amely korlátozná a községi szervek
önállóságát és a községi költségvetés közvetett
felhasználójának szerveit.
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(3) A felügyeleti eljárás során a felelős és ellenőrzött
személy köteles a Felügyelőbizottság elé terjeszteni a
szükséges dokumentációt, részt venni a felügyeleti
eljárásban, válaszolni és magyarázatot adni a
megállapításokra.
34. cikkely
(a Felügyelőbizottság tagjának kizárása)
(1) A Felügyelőbizottság valamely tagját kizárják egy
ülésen zajló felügyeleti ellenőrzésből és döntéshozatalból
olyan körülmények esetén, amelyek pártatlanságát vagy
összeférhetetlenségét kétségessé teszik. A kizárásról
szóló döntést a Felügyelőbizottság elnökével írásban
közlik.
(2) Az előző bekezdésbe foglalt körülmények az alábbi
esetekben adottak:
• a felelős személy az ellenőrzött személy törvényes
képviselője, ügyvezetője, illetve meghatalmazottja,
ha az ellenőrzött személy a felügyelőbizottság
tagjával bezárólag negyedíziglen egyenes ági,
illetve mellékági rokonságban áll, illetve ha vele
házastársi vagy élettársi kapcsolata van, illetve
másodíziglen bezárólag
sógori viszonyban áll,
noha a házastársi, illetve az élettársi kapcsolat
megszűnt,
• ha a felügyelőbizottsági tag a felelős személynek,
illetve
annak
törvényes
képviselőjének,
ügyvezetőjének vagy megbízottjának gondnoka,
örökbefogadója,
örökbefogadottja
vagy
nevelőszülője,
• a Felügyelőbizottság tagja részt vesz, illetve részt
vett felügyelet tárgyát képező eljárásban.
(3) A Felügyelőbizottság tagjának kizárását ellenőrzött
személy és a Felügyelőbizottság egy másik tagja is
kérheti. A kizárási kérelmet a Felügyelőbizottsághoz kell
benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni azokat a
körülményeket, amelyekre a kizárás kezdeményezője a
kizárási
indítványt
alapozza.
A
kizárásról
a
Felügyelőbizottság szavazattöbbséggel dönt.
35. cikkely
(a Felügyelőbizottság jelentésének tervezete)
(1) Az egyes felügyeleti ellenőrzésekben az ellenőrzés
végrehajtásáról
szóló
végzéssel
kijelölt
felügyelőbizottsági tag (a továbbiakban: felügyelő)
illetékes. A felügyelő elkészíti a felügyeleti jelentés
tervezetét és ezt a Felügyelőbizottság elnökéhez
továbbítja. A felügyeleti jelentés tervezete azonos
elemekből áll, mint a felügyeleti jelentés, kivéve az
ellenőrzött személy visszajelző jelentését.
(2) A felügyeleti jelentés tervezetét a Felügyelőbizottság
ülésen vitatja meg. A jelentéstervezetről mindegyik
tagnak
nyilatkoznia
kell,
majd
a
végén
a
Felügyelőbizottság elnöke nyilatkozik. A nyilatkozatokat
követően a Felügyelőbizottság dönt a felügyeleti jelentés
tervezetéről.
(3) Amennyiben a felügyeleti jelentés tervezetét nem
fogadják el, a Felügyelőbizottság köteles megfogalmazni
a módosítási, illetve kiegészítési irányelveket. A felügyelő
köteles az irányelvek figyelembevételével a felügyeleti
jelentés tervezetét kiegészíteni.
(4) A Felügyelőbizottság a felügyeleti jelentés tervezetét
az elfogadását követő 8 napon belül megküldi az
ellenőrzött személynek.
36. cikkely
(visszajelző jelentés)
(1) Az ellenőrzött személy a jelentéstervezet
kézbesítését követő tizenöt (15) napon belül válaszolhat
az egyes megállapításokra (visszajelző jelentés).
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(2) A visszajelző jelentés tartalmazza a felügyeleti
szervnek a jelentéstervezetbe foglalt minden olyan
megállapításra adott véleményét, észrevételét és
magyarázatát, amelyeknél szabálysértést állapítottak
meg. Amennyiben az ellenőrzött szerv írásos
bizonyítékokkal rendelkezik, ezeket mellékeli a
visszajelző jelentéshez.

felügyelőbizottsági
véleményeket,
ajánlásokat
és
javaslatokat tiszteletben tartani.
(2) A Községi Tanács, a polgármester és a községi
költségvetési források
felhasználói kötelesek
a
felügyelőbizottsági
jelentéseket
megvitatni,
a
felügyelőbizottsági ajánlásokat és javaslatokat pedig
saját jogkörükben alkalmazni.

37. cikkely
(a Felügyelőbizottság jelentésének tartalma)
(1) Az előző cikkelybe foglalt határidő lejárta után a
felügyelőbizottság elfogadja a felügyeleti jelentést,
amelyet megküld az ellenőrzött személynek, a Községi
Tanácsnak és a polgármesternek, szükség esetén pedig
a számvevőszéknek és az illetékes minisztériumnak is. A
Község Felügyelőbizottságának végleges jelentése a
Község honlapján kerül közzétételre.
(2) Az ellenőrzési jelentésnek tartalmaznia kell a
törvénybe és a községi felügyelőbizottsági jelentés
kötelező elemeiről szóló szabályzatba foglalt kötelező
elemeket, amelyeket az illetékes miniszter határoz meg.
(3) A megállapításoknak az ellenőrzés során
megállapított, az értékelés, vélemény, ajánlások, illetve
javaslatok alapját képező, teljes és hiteles állapotot kell
tartalmaznia.
(4) Az értékeléssel a Felügyelőbizottság megállapítja,
mely előírások sérültek (szabályos gazdálkodás) és/vagy
azt, hogy mennyire felel meg az ellenőrzött személy
gazdálkodása a felügyelet során alkalmazott mércéknek.
(5) A vélemény azt tartalmazza, szabályos és/vagy
ésszerű volt-e az ellenőrzött személy gazdálkodása.
(6) A gazdálkodás akkor szabálytalan, ha az ellenőrzött
személy a jogszabályokkal és egyéb okmányokkal
(szerződéssel, kollektív szerződéssel, valamint egyéb
általános és egyedi okmányokkal) ellentétesen járt el.
(7) Nem ésszerűnek a nem gazdaságos és/vagy nem
hatékony és/vagy sikertelen gazdálkodás minősül.
(8) Nem gazdaságos a gazdálkodás, ha az ellenőrzött
személy kevesebb ráfordítással is elérhetett volna
azonos eredményeket.
(9) Nem hatékony a gazdálkodás, ha az ellenőrzött
személy azonos ráfordítással nagyobb eredményeket
érhetett volna el.
(10) Sikertelen gazdálkodásnak minősül, ha az
ellenőrzött személy a gazdálkodási céljait nem érte el.
(11) Az ajánlások a gazdálkodás szabályosságával és
gazdaságosságával
kapcsolatos
ajánlásokat
tartalmazzák
(a
közpénzek
gazdaságosabb,
hatékonyabb
és
sikeresebb
felhasználása).
A
felügyelőbizottság
ajánlásaival
és
javaslataival
rendszerint a gazdálkodás javítására vonatkozó tanácsot,
illetve útmutatást ad az ellenőrzött személynek.

40. cikkely
(a Felügyelőbizottság munkájának nyilvánossága)
(1) A Felügyelőbizottság munkájának nyilvánosságáról
és a munka nyilvánosságának korlátozásáról a
Felügyelőbizottság Ügyrendje rendelkezik.
(2) A felügyelőbizottsági munka nyilvánosságáról, azaz a
nyilvánosság tájékoztatásáról a Felügyelőbizottság
elnöke, illetve az általa megbízott személy illetékes
gondoskodni.

38. cikkely
(a Felügyelőbizottság eljárása)
(1) Amennyiben a Felügyelőbizottság a Község
gazdálkodásában súlyosabb jogszabálysértést vagy
rendellenességet észlel, amelyek a Felügyelőbizottság
Ügyrendjében vannak meghatározva, úgy ezekről a
szabálysértésekről a jelentés véglegesítésétől számított
tizenöt (15) napon belül értesítenie kell az illetékes
minisztériumot és az Állami Számvevőszéket.
(2) Amennyiben a felügyelőbizottsági megállapítás
szerint fennáll az alapos gyanúja, hogy az ellenőrzött,
illetve
felelős
személy
szabálysértést
vagy
bűncselekményt követett el, megállapításairól köteles az
illetékes bűnüldözési hatóságot értesíteni.
39. cikkely
(a Felügyelőbizottság jelentésének megvitatása)
(1)
Az
ellenőrzött
személyek
kötelesek
a

41. cikkely
(szakmai és adminisztratív segítség a
Felügyelőbizottság munkájához)
(1) A Felügyelőbizottság számára a szakmai és
adminisztratív segítséget a polgármester és a Község
Igazgatósága biztosítja.
(2) A polgármester kijelöli a községi hivatal
alkalmazottját, aki segít az ülések előkészítésében és
lebonyolításában, a jegyzőkönyvek, valamint a
Felügyelőbizottság egyéb iratainak megírásában és
kiküldésében,
az
anyagok
archiválásában,
a
levelezésben és egyéb, a Felügyelőbizottság zavartalan
tevékenységét biztosító adminisztratív-technikai háttér
biztosításában.
(3) Különleges szakértői ellenőrzési feladatok ellátásához
a Felügyelőbizottság javaslatára a Községi Tanács által
kinevezett szakértő is igénybe vehető.
42. cikkely
(pénzeszközök a Felügyelőbizottság munkájára)
A Felügyelőbizottság tevékenységéhez a forrásokat a
községi költségvetésből a Felügyelőbizottság éves
munkaprogramja és pénzügyi terve alapján külön
költségsoron biztosítják. A források felhasználásának
ellenőrzésére a polgármester különmegbízottat jelöl ki.
43. cikkely
(a Felügyelőbizottság tagjai munkájának díjazása)
A Felügyelőbizottság elnöke és a tagjai az elvégzett
munkájuk után jogosultak díjazásra a Községi Tanács
speciális dokumentumaival összhangban – a községi
tisztviselők
fizetéséről
és
a
Községi
Tanács
munkatársainak díjazásáról, valamint az egyéb községi
testületek választott tagjainak díjazásáról, illetve a
Községi Tanács által elfogadott, a költségek
megtérítéséről szóló szabályzat. A szakértőknek a
polgármester által megkötött munkaszerződés, illetve
megbízási szerződés alapján jár juttatás. A szakértő által
végzett munkáért járó juttatás mértékét a bírósági
szakértők tarifáit tartalmazó szabályzat alapján kell
meghatározni.
3.5

A Község egyéb szervei

44. cikkely
(a Község egyéb szervei)
Azon szakszervek szervezeti felépítését, munkaterületeit
és összetételét, amelyekkel a községeknek a
közigazgatási területen lévő községek feladatait
szabályozó külön törvények értelmében rendelkeznie
kell, a polgármester, illetve a Községi Tanács a törvény
alapján az ezen szakszerv megalapítására vonatkozó
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határozatával alapítja meg és nevezi ki az egyes
szakszervek tagjait.
45. cikkely
(polgári védelmi parancsnokság és törzs)
(1) A Községnek polgári védelmi parancsnoksága és
törzse van, amelyek a polgári védelmi és egyéb védelmi,
mentési és segítségnyújtási erők operatív szakmai
vezetését látják el az elfogadott tervekkel összhangban.
(2) A polgárvédelmi parancsnok és a biztosok a
munkájukért a polgármesternek felelnek.
4

A polgárok közvetlen részvétele a községi
döntéshozatalban

4.1

Polgárok közgyűlése

46. cikkely
(polgárok közgyűlése)
(1) A polgárok a polgárok közgyűlésén:
• megvitatják a község területének, nevének és
székhelyének
módosítására
irányuló
kezdeményezéseket és javaslatokat, és ezzel
kapcsolatban véleményeket formálnak,
• megvitatják a község szűkebb szervezeti-irányítási
egységeinek kialakítását vagy megszüntetését
célzó kezdeményezéseket és javaslatokat, illetve
azok területének megváltoztatását,
• – javaslatokat tesznek, megvitatják és állást
foglalnak a települések területével, valamint a
települések
és
utcák
megnevezésével
kapcsolatosan,
• a községi szerveknek javaslatot tesznek a Község
fejlesztési programjának kidolgozására, a területtel
való gazdálkodásra, valamint az életkörnyezet
védelmére,
• állást foglalnak a területbe való nagyobb fokú
beavatkozásokkal kapcsolatban, mint pl. az
energetikai létesítmények építése, hulladékok és a
veszélyes anyagok elhelyezése,
• megvitatják és véleményt alkotnak, illetve állást
foglalnak, valamint döntenek a törvény, a jelen
Alapszabály vagy községi rendelet, illetve a
Községi Tanács vagy a polgármester által kijelölt
ügyekről.
(2) Az adott ügyben illetékes községi szervek kötelesek
megvitatni és feladataik végrehajtásánál figyelembe
venni a polgárok közgyűlésének határozatait, javaslatait,
kezdeményezéseit,
álláspontjait
és
véleményét.
Amennyiben az illetékes szerv úgy véli, hogy a polgárok
közgyűlésének határozatai, javaslatai, kezdeményezései,
álláspontjai és véleményei nem vehetők figyelembe,
köteles ezt a polgárokkal megfelelő módon és időben
tudatni és véleményét megindokolni.
47. cikkely
(polgárok közgyűlésének összehívása)
(1) A polgárok közgyűlését az egész község területén
vagy annak egy részén a polgármester saját
kezdeményezésére
vagy
a
Községi
Tanács
kezdeményezésére hívja össze.
(2) A polgárok közgyűlése meghívójának tartalmaznia
kell az érintett területet, a közgyűlés ülésének helyszínét
és idejét, valamint a napirendi javaslatot.
(3) A polgárok közgyűlésének összehívását a helyileg
szokásos módon és a Község honlapján kell közzétenni.
48. cikkely
(a polgárok kezdeményezése közgyűlés
összehívására)
(1) A polgármester köteles összehívni a közgyűlést, ha
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ezt a törvény vagy a Község Alapszabálya írja elő, vagy
ha a község választópolgárainak legalább 10 (tíz)
százaléka kezdeményezi ezt. A község szűkebb
szervezeti részegységei polgárainak közgyűlését az ott
élő választók tíz (10) százaléka kezdeményezheti.
(2) A választóknak a polgárok közgyűlése összehívására
vonatkozó
követelésének
tartalmaznia
kell
a
megtárgyalandó ügy írásos indoklását. A kérelemhez
mellékelni kell a kérést támogató választópolgárok
listáját. A listának tartalmaznia kell a választópolgár
nevét, születési idejét, állandó lakóhelyének címét és
aláírását. Ha a polgármester megállapítja, hogy a
kezdeményezést
nem
támogatja
kellő
számú
választópolgár, a beadványt határozattal elutasíthatja. A
határozatot az indoklással a kezdeményezőnek, illetve a
listán szereplő elsőként aláíró választópolgárnak kell
kézbesíteni. A polgármester a szabályosan benyújtott
beadvány kézbesítését követő legfeljebb harminc (30)
napon belül összehívja a polgárok közgyűlését.
49. cikkely
(a polgárok közgyűlésének vezetése)
(1) A polgárok közgyűlését a polgármester vagy az általa
megbízott alpolgármester vezeti. A polgármester
javasolhatja a polgárok közgyűlésének a levezető
elnökség kinevezését.
(2) A polgárok közgyűlésének döntései, javaslatai,
kezdeményezései, álláspontjai és véleményei abban az
esetben érvényesek, ha az ülésen a meghívóval érintett
terület választópolgárainak legalább öt százaléka részt
vesz.
A
polgárok
közgyűlése
határozatának
elfogadásához a választópolgárok legalább felének a
támogatása szükséges.
(3) A Községi Igazgatóság igazgatója által kinevezett
közalkalmazott
megállapítja
a
közgyűlés
határozatképességét és a döntéseket támogatók számát,
valamint jegyzőkönyvet vezet a közgyűlés döntéseiről. A
polgárok közgyűlésének jegyzőkönyvéről a Községi
Igazgatóság igazgatója tájékoztatja a Községi Tanácsot
és a polgármestert, valamint a helyileg szokásos módon
közzéteszi azt.
4.2

Népszavazás
a
dokumentumairól

Község

általános

50. cikkely
(népszavazás a Község általános dokumentumairól)
(1) A polgárok népszavazáson dönthetnek a Községi
Tanács által elfogadásra kerülő, a község általános
dokumentumaiba
foglalt
kérdésekről,
kivéve
a
költségvetést és a költségvetési zárszámadást, valamint
azon általános dokumentumokat, amelyek a törvénnyel
összhangban a községi adókat és az egyéb adóformákat
írják elő.
(2) A polgármester vagy a Községi Tanács tagjának
javaslatára a Községi Tanács az előző bekezdésbe
foglalt általános dokumentumokról népszavazást írhat ki.
(3) A község választóinak legalább öt (5) százalékának
követelésére, illetve ha törvény vagy a községi
Alapszabály így rendelkezik, a Községi Tanács köteles
népszavazást kiírni. A népszavazási kezdeményezésről
szóló kérelem benyújtására irányuló indítványt a helyi
választópolgárok legalább öt (5) százalékának kell
támogatnia.
(4) Az utólagos népszavazásokat a Község általános
dokumentumairól a törvény szabályozza.
4.3

Véleménynyilvánító népszavazás
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51. cikkely
(véleménynyilvánító népszavazás)
(1) A saját jogkörébe tartozó ügyekről történő döntés előtt
a Községi Tanács véleménynyilvánító népszavazást írhat
ki.
(2) A véleménynyilvánító népszavazás a község egész
területére vagy annak egy részére írható ki.
(3) A véleménynyilvánító népszavazást a jelen
Alapszabály
rendelkezéseivel
összhangban
kell
lefolytatni, amelyek a Község általános dokumentumaira
vonatkozó népszavazást szabályozzák, valamint a
népszavazást és a népi kezdeményezést szabályozó
törvénnyel összhangban.
4.4

Egyéb népszavazások

52. cikkely
(népszavazás a helyi járulékról és egyéb kérdésekről)
(1) A község polgárai helyi járulék bevezetéséről, és
amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi, más
kérdésekről is dönthetnek népszavazáson.
Az előző bekezdésben feltüntetett népszavazást a jelen
Alapszabály
rendelkezéseivel
összhangban
kell
lefolytatni, amely az utólagos népszavazást szabályozza,
amennyiben a népszavazást szabályozó törvény nem
rendelkezik másként.
4.5

Népi kezdeményezés

53. cikkely
(népi kezdeményezés)
(1) A község választópolgárainak legalább öt (5)
százaléka követelheti a Községi Tanács, illetve más
községi
szerv
hatáskörébe
tartozó
általános
dokumentum vagy egyéb határozat kiadását, illetve
visszavonását.
(2) A választópolgárok kezdeményezését illetően, az
előző
bekezdésben
említett
kezdeményezés
benyújtásával
és
a
kezdeményezési
eljárással
kapcsolatban, az általános községi dokumentumról szóló
népszavazási kérelem benyújtására vonatkozóan a jelen
Alapszabály rendelkezései, valamint a községek
általános dokumentumával kapcsolatos népszavazási
eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései a mérvadóak.
(3) Amennyiben a kezdeményezés a község általános
okmányának,
illetve
a
Községi
Tanács
más
határozatának visszavonására vonatkozik, a Községi
Tanács köteles a beadványt a soron következő első
tanácsülésen napirendre tűzni és a szabályosan
benyújtott követelésről a kézbesítés napjától számított
három hónapon belül dönteni.
(4) Amennyiben a beadvány egyéb községi szervek
döntésére vonatkozik, ezek a szervek a szabályosan
benyújtott kezdeményezésről a kézbesítés napjától
számított egy hónapon belül kötelesek dönteni.
54. cikkely
(források a polgárok közvetlen részvételére a községi
döntéshozatalban)
A községi döntésekben, a polgárok közgyűlésén és a
népszavazásokon a polgárok közvetlen részvételéhez
szükséges forrásokat a Község a költségvetéséből
biztosítja.
5

A községi közszolgálatok

55. cikkely
(a községi közszolgálatok)
(1) A Község biztosítja az önmaga által és a törvényekkel
összhangban meghatározott, valamint a törvényekben
előírt közszolgáltatások végzését.
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(2) A Község mint gazdasági közszolgáltatást egyéb
tevékenységet is megjelölhet, amely a hatáskörébe
tartozó feladatok ellátásának feltételeit képezi, vagy az
ilyen tevékenységek a Község gazdasági, szociális illetve
ökológiai funkciói ellátásának feltétele.
(3) A községi közszolgáltatások végrehajtását a Község
a törvénnyel összhangban rendelettel szabályozza.
56. cikkely
(közszolgáltatók)
(1) A községi szolgáltatásokat ellátó állami vállalatot és
közjogi személyeket a Község a törvénybe foglalt
feltételek figyelembe vételével rendelettel határozza,
illetve alapítja meg.
(2) A Község a törvénnyel és községi rendelettel
összhangban koncessziót adhat a közszolgáltatás
nyújtására.
6

A község együttműködése más községekkel

57. cikkely
(községközi együttműködés)
(1) A Község valamely községközi egyesületnek tagja
lehet.
58. cikkely
(az alapítói jogok gyakorlása)
(1) Az alapítói jogok gyakorlására és a közigazgatási
jogalanyok által végzett közszolgáltatások nyújtására
vonatkozó községi döntések összehangolására egy
másik községgel (községekkel) együtt létrehozott közös
szerv alapításáról szóló dokumentum meghatározza a
közös szerv feladatait, a munka szervezését és a
döntések elfogadásának formáját, a közös szerv
munkájának finanszírozását és költségeinek elosztását.
(2) A polgármester évente legalább egyszer köteles
beszámolni a Községi Tanácsnak az előző bekezdésben
említett közös szerv munkájáról.
7

A község vagyona és finanszírozása

59. cikkely
(a Község vagyona)
(1) A Község vagyona kezelésének és ezen vagyonnal
való rendelkezésének eljárását és módját az állami
vagyon kezelésére és az ezzel való rendelkezésre
vonatkozó törvény és előírások szabályozzák.
(2) Amennyiben az adott vagyon nagyobb költségekkel
járna, illetve a vagyonszerzés a Községre terheket róna,
a visszterhesség nélkül szerzett vagyon esetében
előzetesen be kell szerezni a Községi Tanács
jóváhagyását.
60. cikkely
(a Község bevétele)
(1) A Község a bevételeket saját forrásból, adókból,
illetékekből, díjakból és egyéb térítésekből szerzi a
törvénnyel összhangban.
(2) A törvénnyel meghatározott feltételek mellett a
Község pénzügyi kiegyenlítésre és egyéb állami
költségvetési támogatási forrásokra jogosult.
61. cikkely
(a Község költségvetése)
(1) A Község bevételeit és kiadásait a Község
költségvetése tartalmazza, amelyet a Községi Tanács az
Ügyrendjében előírt eljárások szerint fogad el.
(2) A Községi Tanács köteles a Község költségvetését
olyan határidőig elfogadni, amely lehetővé teszi annak az
adott költségvetési év január 1-jei hatályba lépését.
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(3) A Község költségvetésének elkészítéséért és a
törvénnyel összhangban való elfogadás céljából a
Községi Tanács elé történő beterjesztéséért a
polgármester felel.
(4) A Község költségvetését a költségvetés általános
része, a költségvetés speciális része, a fejlesztési terv
programja és az indoklások képezik.
(5) A költségvetési kiadások növelésére vonatkozó
javaslatoknak tartalmazniuk kell a költségvetési
bevételek azonos összegű növekedésének, illetve más
kiadások azonos összegű csökkentésének javaslatát. A
magasabb kiadások nem mehetnek a költségvetési
tartalék, az általános költségvetési céltartalékok és a
további eladósodás terhére.
62. cikkely
(a Község költségvetésének megvalósítása)
(1) A költségvetés megvalósításáért a polgármester felel.
(2) A költségvetés megvalósítása keretében a
polgármester a törvénybe, a törvények alapján kiadott
jogszabályokba, a községi költségvetési rendeletbe és a
község egyéb általános okmányaiba foglalt jogkörökkel
rendelkezik.
(3) A polgármester a törvény és a törvény alapján kiadott
pénzügyminiszteri előírásokkal összhangban köteles
biztosítani a belső pénzügyi ellenőrzést.
(4) A költségvetési forrásokra vonatkozóan a
polgármester rendelkezik döntési jogkörrel. A Község
költségvetésének végrehajtásával a polgármester a
Községi Igazgatóság bizonyos alkalmazottait, illetve az
alpolgármestert hatalmazhatja meg.
(5) A polgármester minden év júliusában beszámol a
Községi Tanácsnak a költségvetés megvalósításáról. A
jelentés a közfinanszírozási rendszert szabályozó
törvény által meghatározott adatokat és információkat
tartalmazza.
63. cikkely
(a Község költségvetésének megvalósítása)
(1) A Község költségvetését a Községi Tanács
rendelettel fogadja el.
(2) A községi költségvetési rendelet meghatározza a
költségvetési
likviditás
biztosítását
szolgáló
intézkedéseket, a források átcsoportosítását, a
költségvetés megvalósításának ideiglenes visszatartását,
a költségvetési egyensúly biztosításával kapcsolatos és
egyéb, a költségvetés megvalósítására vonatkozó
intézkedéseket és speciális meghatalmazásokat.
(3) A költségvetési rendelet meghatározza a
költségvetési eladósodás és a tervezett kezességek
mértékét, valamint egyéb, a törvénybe foglalt elemeket.
Amennyiben a költségvetési évben nincs lehetőség a
Község
költségvetésének
kiegyensúlyozására,
a
polgármester
pótköltségvetés
elfogadására
tesz
javaslatot. A pótköltségvetést a Községi Tanács
rendelettel fogadja el.
(5) A polgármester a Község költségvetésének
módosítására az elfogadott költségvetés évének kezdete
előtt tesz javaslatot. A pótköltségvetés módosítását és
kiegészítését a Községi Tanács rendelettel fogadja el.
64. cikkely
(ideiglenes finanszírozás)
(1) Amennyiben a tárgyév előtt nem történik meg a
községi
költségvetés
elfogadása,
a
Község
finanszírozása ideiglenesen a legutóbbi elfogadott
költségvetés alapján, ugyanazokkal a célirányzatokkal
történik. Az ideiglenes finanszírozás időszakában a
forrásokat az előző év azonos költségvetési időszakában
felhasznált arányos összegben lehet felhasználni.
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(2) A törvény értelmében kiadott ideiglenes finanszírozási
határozatot a polgármester fogadja el. A határozat
legfeljebb három hónapig hatályos, és a polgármester
javaslatára a Községi Tanács határozatával további
három hónapra hosszabbítható meg.
65. cikkely
(a költségvetési források felhasználása)
A költségvetési források csak akkor használhatók fel, ha
teljesítettek
a
törvényben,
illetve
egyéb
dokumentumokban
előírt
feltételek
a
források
felhasználására vonatkozóan.
66. cikkely
(a költségvetési források újraelosztása)
(1) A költségvetési források csak a törvénybe és a
községi költségvetési rendeletbe foglalt feltételek mellett
és ennek megfelelő módon csoportosíthatók át.
(2) Amennyiben évközben változik a költségvetési
felhasználó tevékenységi köre, a polgármester
arányosan
növelheti
vagy
csökkentheti
a
tevékenységekre szánt forrásokat, illetve amennyiben a
felhasználó megszűnik, és
tevékenységét más
költségvetési felhasználó a források átcsoportosításával
egyetemben nem veszi át, a források a költségvetési
tartalékba kerülnek.
67. cikkely
(a költségvetés zárszámadása)
(1) A polgármester a Község költségvetésének
zárszámadását legkésőbb a folyó év április 15-éig nyújtja
be elfogadásra a Községi Tanács elé.
(2)
A
Község költségvetése
zárszámadásának
elfogadásáról a polgármester az elfogadást követő 30
napon belül értesíti az illetékes Pénzügyminisztériumot.
68. cikkely
(a Község eladósodása)
A község a törvénybe foglalt feltételek mellett a Községi
Tanács által elfogadott beruházásokra hosszú távú
eladósodást vállalhat.
69. cikkely
(közhasznú vállalatok és közintézetek eladósodása)
(1) A Község által alapított közhasznú vállalatok és
közintézetek csak akkor vehetnek fel hitelt és
kezességeket csak akkor adhatnak ki, ha ezt a törvény
és a Községi Tanács által megszabott feltételek lehetővé
teszik. A jóváhagyást a polgármester adja ki.
(2) A Község által alapított közhasznú vállalatok és
közintézetek kötelezettségei feletti kezességvállalásról a
polgármester javaslatára a Községi Tanács dönt.
(3) Amikor a Község egy vagy több községgel együtt
közhasznú vállalatot vagy közintézetet alapít, az
eladósodás jóváhagyásáról az összes alapító község
községi tanácsa dönt.
70. cikkely
(a Község pénzügyi ügyvitele)
(1) A Község pénzügyi ügyvitelét a Község Igazgatósága
keretében működő pénzügyi szolgálat vezeti.
A pénzügyi szolgálat egyes feladatainak ellátását, illetve
a belső pénzügyi ellenőrzést a polgármester más, olyan
szolgáltatónál is megrendelheti, amely megfelel a
szakmaisági, illetve a törvénybe és jogszabályokba
foglalt feltételeknek.
71. cikkely
(közbeszerzés)
Az áruk beszerzését, a szolgáltatások megrendelését és
az építési munkák végzésének kiadását a polgármester
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végzi a közbeszerzésre
megfelelően.
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vonatkozó

előírásoknak

A magyar nemzeti közösség és tagjainak
különjogai a község nemzetiségileg vegyesen
lakott területén

72. cikkely
(a különjogok megvalósítása)
A Község ápolja saját nemzetiségi jellegét, biztosítja a
magyar nemzeti közösség és tagjainak egyenjogúságát
és megvalósítja különjogaikat, valamint gondoskodik a
magyar nemzeti közösség egyetemes fejlődéséről.
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen mind a
szlovén, mind a magyar nyelv hivatalos nyelv. Mindkét
nyelv egyenrangú.
A magyar nemzeti közösséghez tartozó polgárok
számára mind a közéletben, mind a társadalmi életben
szavatolt az anyanyelvük használata.
73. cikkely
(nyelvhasználat)
A község nemzetiségileg vegyesen lakott területén a
községi szervek és minden közszolgálat ügykezelése
szlovén és magyar nyelven zajlik. Munkájuk során
kötelesek figyelembe venni a hivatalos személyi adatokat
és ezek alkalmazását.
A község szervei, a közhasznú vállalatok és az intézetek
a nyelvhasználatra vonatkozó törvényekkel összhangban
működnek.
74. cikkely
(táblák, feliratok)
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a
helységnevek, utcanevek, hirdetmények, értesítések és
figyelmeztetések, valamint más közérdekű feliratok
kétnyelvűek.
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen minden
községi szervnek, vállalatnak, gazdasági társaságnak,
magánvállalkozónak,
közintézetnek,
egyesületnek,
valamint egyéb szervezetnek és közösségnek kétnyelvű
feliratú táblát kell kihelyeznie.
A kétnyelvű feliratoknak biztosítaniuk kell mindkét nyelv
egyenrangú külső megjelenítését.
75. cikkely
(nyilvános nyelvhasználat)
A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a polgárok
közgyűlései, a nyilvános manifesztációk, összejövetelek
és minden más rendezvény szlovén és magyar nyelven
zajlik.
76. cikkely
(kétnyelvű közzétételek)
A Község Alapszabályát és egyéb dokumentumait le kell
fordítani magyar nyelvre, majd szlovén és magyar
nyelven kell közzétenni.
A magyar nemzeti közösség képviselőjének a Községi
Tanácsban és annak szerveiben végzett munkája során
jogában áll az anyanyelve használata.
77. cikkely
(gondozás és fejlesztés)
A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a Község
külön gondot fordít a kétnyelvű közintézetek fejlesztésére
és működésére.
A Község a magyar nemzeti önkormányzati közösség
tanácsával együttműködve támogatja és ösztönzi a
magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységeit,
valamint az anyanemzettel és Magyarország határmenti
megyéivel való kapcsolatokat.
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78. cikkely
(a működési feltételek biztosítása)
A Község a magyar nemzeti önkormányzati közösségnek
biztosítja a működéséhez szükséges helyiségeket és
egyéb anyagi lehetőségeket.
A Község saját hatáskörében külön dokumentumokkal
rendezi a nemzeti közösség jogait és finanszírozását
érintő kérdéseket. Ezekhez az előírásokhoz a magyar
nemzeti közösség tanácsa a községi tanácsban működő
képviselője által adja jóváhagyását.
Amikor a községi szervek a nemzeti önkormányzati
közösség helyzetére és különjogaira vonatkozó ügyekről
döntenek, előzetesen kötelesek beszerezni a nemzeti
önkormányzati közösség jóváhagyását.
79. cikkely
(a kezdeményezések kezelése)
A Községi Tanács, községi bizottság vagy más szerv
köteles megtárgyalni a magyar nemzeti önkormányzati
közösség tanácsának a nemzeti közösség helyzetére
vonatkozó, a nemzetiségileg vegyesen lakott területek
jellegzetességeinek
megőrzését
szolgáló
kezdeményezéseit. A Községi Tanács a határozatairól,
véleményéről és döntéseiről a magyar nemzeti
önkormányzati közösség tanácsát írásban tájékoztatja.
Amikor a községi szervek a magyar nemzeti közösség
tagjai különjogainak érvényesítésével kapcsolatos
ügyekről döntenek, előzetesen kötelesek beszerezni a
magyar nemzeti önkormányzati közösség tanácsának
beleegyezését, amikor pedig a nemzetiségileg vegyesen
lakott területek helyzetéről és jellegének megőrzéséről
döntenek, kötelesek kikérni a magyar nemzeti
önkormányzati közösség tanácsának véleményét.
80. cikkely
(hozzájárulások megadása)
A Községi Tanács hatásköre keretében, az előző cikkely
második bekezdésével összhangban a magyar nemzeti
közösség tanácsának a Községi Tanácsban lévő
képviselőjén – a magyar nemzeti közösség képviselőjén
– keresztül a Községi Tanács által elfogadásra kerülő
alábbi okmányokhoz szükséges a jóváhagyása:
- a Község Alapszabályának és az Alapszabály
módosításainak kizárólag a nemzetiségileg vegyesen
lakott területekre vonatkozó és a magyar nemzeti
közösség jogait tartalmazó részeihez,
- a községi jelképekhez,
- a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén lévő
helységek, településrészek, utcák vagy a község más
helyi térségeinek elnevezéséhez és átnevezéséhez,
- az adott települések jelzőtábláinak szerkesztéséhez és
tartalmához, amelyekből minden kétséget kizárólag
egyértelmű, hogy a község kétnyelvű területéről van szó,
- minden egyéb, a magyar nemzeti közösség
különjogaira vonatkozó és azokat rendező ügyhöz.
81. cikkely
(véleményezés)
A magyar nemzeti önkormányzati közösség tanácsa
előzetesen az alábbiakat véleményezi:
• a Község fejlesztési terveit,
• a Község költségvetését,
• a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás hosszú távú
irányelveit,
• minden egyéb, a magyar nemzeti közösség
különjogainak
megvalósításával
kapcsolatos
kérdést.
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82. cikkely
(Nemzetiségi Bizottság)
A
nemzetiségileg
vegyesen
lakott
községben
megalakítják a Nemzetiségi Bizottságot. A bizottság
összetételét illetően a tagok fele a magyar nemzeti
közösség tagja.

88. cikkely
(a Község egyedi dokumentumai)
(1) A Község egyedi dokumentumai a határozatok.
(2) A Község a saját jogköréből eredő és az állami
hatáskörökből átvitt közigazgatási esetekről egyedi
dokumentummal – határozattal – dönt.
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A község általános és egyedi dokumentumai

9.1

A Község általános dokumentumai

89. cikkely
(az egyes községi dokumentumok elleni panaszok
elbírálása)
(1) Amennyiben egyes esetekben a törvény másképp
nem rendelkezik, a községi hatáskörbe tartozó
közigazgatási ügyekben első fokon a Község
Igazgatósága, másodfokon pedig a polgármester dönt.
(2) Az állami hatáskörből átruházott közigazgatási
ügyekben kibocsátott egyedi dokumentumok elleni
fellebbezésekről a törvény által elrendelt állami hatóság
dönt.
(3)
A
községi
szervek
végleges
egyedi
dokumentumainak
törvényességéről
közigazgatási
eljárásban az illetékes bíróság dönt.

83. cikkely
(a Község általános dokumentumai)
(1) A Község általános dokumentumai közé az
Alapszabály, a Községi Tanács Ügyrendje, a rendeletek,
rendelkezések, szabályzatok és utasítások tartoznak.
(2) A Községi Tanács a Község általános
dokumentumaként fogadja el a községi területrendezési
és egyéb fejlesztési terveket, valamint a különleges
általános
dokumentumnak
minősülő
községi
költségvetést és zárszámadást.
(3) Amennyiben nem más dokumentummal történik a
döntés, a Községi Tanács által elfogadott határozat
általános vagy egyedi dokumentumnak számít.
(4) A Község általános dokumentumai elfogadásának
eljárását a Községi Tanács Ügyrendje határozza meg.
84. cikkely
(a Község Alapszabálya)
(1) Az Alapszabály a Község alapokmánya, amelyet a
Községi Tanács a községi tanácstagok minősített,
kétharmados szavazattöbbségével fogad el.
(2) Az Alapszabály úgy kerül elfogadásra, ahogy ezt a
Községi Tanács az Ügyrendjében előírta.
85. cikkely
(a Községi Tanács Ügyrendje)
A Községi Tanács jelenlévő tagjai kétharmados
többségének
támogatásával
elfogadott
Ügyrend
szabályozza a Községi Tanács szervezettségét és
munkáját; a Községi Tanács munkatestületei a Községi
Tanács hatáskörébe tartozó feladatainak végrehajtását; a
Községi Tanács munkájának nyilvánosságát; a községi
tanácstagok
jogainak
és
kötelezettségeinek
megvalósítását; a Község általános dokumentumainak
és a költségvetésnek az elfogadására vonatkozó
eljárásokat; a polgárok közreműködését az előírások
javaslatainak előkészítésében; a választásokat és
kinevezéseket, valamint a Községi Tanács munkájához
kapcsolódó egyéb jelentős kérdéseket.
(2) A Községi Tanács Ügyrendjét a munkájuknál
értelemszerűen használják a Helyi Közösségek Tanácsai
is.
86. cikkely
(a Község rendelete)
(1) A Község rendelettel általános módon szabályozza a
hatáskörébe tartozó ügyeket, községi igazgatósági
szerveket alapít és meghatározza azok feladatait és azok
ellátásának
módját,
közjogi
jogi
személyeket,
közszolgáltatókat alapít és a törvény által meghatározott
egyéb kérdéseket szabályoz.
(2) Amennyiben a törvény így rendelkezik, a Község
rendelettel rendezi a ráruházott ügyeket is.
87. cikkely
(Szabályzat)
A Szabályzat részletesen szabályozza az Alapszabály
vagy a rendelet rendelkezéseinek végrehajtását.
9.2

A község egyedi dokumentumai

90. cikkely
(meghatalmazások a közigazgatási ügyekben)
(1) A törvénnyel és a törvény alapján kiadott előírásokkal
összhangban az eljárás lebonyolítására és a községi
illetékességből eredő döntéshozatalra a közigazgatási
ügyekben a meghatalmazást a tisztviselőknek kell
megadni.
91. cikkely
(hivatalos személy leváltása)
(1) A Község Igazgatóságnál alkalmazott személy
leváltásáról a Községi Igazgatóság igazgatója dönt.
(2) A Községi Igazgatóság igazgatójának leváltásáról a
polgármester dönt.
(3) A polgármester leváltásáról a Községi Tanács dönt.
(4) A leváltásról szóló határozatban meg kell határozni
egy hivatalos személyt, aki a leváltott személy helyett
elvégzi az egyes feladatokat vagy vezeti az eljárást,
illetve döntést hoz az adott ügyről.
92. cikkely
(értesítés a közigazgatási eljárásokról)
(1) A polgármesternek fel kell kérnie az illetékes állami
hatóságokat, hogy tájékoztassák a Községet minden
olyan közigazgatási eljárásról, amelyben az illetékes
állami szerv a községi rendeletek alapján dönt. Ennek a
szervnek nyolc (8) napon belül írásban tájékoztatnia kell
a Községet a közigazgatási eljárás megkezdéséről.
Amennyiben az adott eljárás, illetve a már kiadott
okmányok sértenék a Községnek az alkotmányos és
törvényes jogait és a Község kárára válnának, a
polgármester a közigazgatási vagy peres eljárásban
ügyfélként vagy közbenjáróként vehet részt.
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93. cikkely
(az érvényesség lejárta)
A jelen Alapszabály hatálybalépésének napjával
megszűnik Šalovci Község Alapszabálya (a Szlovén
Köztársaság Hivatalos Lapja, 38/2006. sz.)
94. cikkely
(közzététel és hatálybalépés)
Jelen Alapszabály a Szlovén Községek Hivatalos
Közlönyében történő közzétételt követő tizenötödik (15.)
napon lép hatályba.
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Šalovci Község
Iztok Fartek, polgármester

OBČINA ŠENČUR
617.

Poslovnik Občine Šenčur

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS;
Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 76/2016 –
odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski svet Občine
Šenčur na svoji 28. seji dne 20. 06. 2018 sprejel
POSLOVNIK
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENČUR
1

Splošne določbe

1. člen
(vsebina poslovnika)
Vsebina tega poslovnika so določbe, s katerimi je
podrobneje urejena organizacija in način dela občinskega
sveta (v nadaljnjem besedilu: svet), in sicer:
• konstituiranje sveta,
• pravice in dolžnosti članov sveta,
• seje sveta,
• akti sveta,
• volitve in imenovanja,
• razmerje med županom in svetom,
• delo sveta v izrednem stanju in
• spremembe in dopolnitve ter razlaga poslovnika.
2. člen
(uporaba poslovnika)
(1) Ta poslovnik se uporablja za delo občinskega sveta in
njegovih delovnih teles.
(2) Če posamezne zadeve z delovnega področja
delovnega telesa tako zahtevajo, se lahko način
njegovega dela v teh zadevah v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktu o ustanovitvi ali s posebnim
poslovnikom.
3. člen
(javnost dela)
(1) Delo sveta je javno. Za zagotavljanje javnosti dela
sveta skrbi župan.
(2) Javnost dela se zagotavlja:
• z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki
so v skladu z zakonom informacije javnega značaja,
na spletni strani občine,
• zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim
in pravnim osebam na njihovo zahtevo,
• objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,
• z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi
splošnih aktov občine,
• z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,
• z obvestili za javnost,
• s posredovanjem posebnih pisnih sporočil
sredstvom javnega obveščanja,
• z navzočnostjo občanov,
• z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega
obveščanja na sejah ter
• na druge načine.
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(3) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to
zahtevajo
razlogi
varovanja
osebnih
podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe
zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna
tajnost. Za ravnanje z gradivi zaupne narave se
upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to
področje.
(4) Podrobneje način zagotavljanja javnosti dela in način
omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles
določa ta poslovnik.
4. člen
(seje sveta)
(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.
(2) Redne seje se sklicujejo v skladu s terminskim
programom sej sveta, ki ga sprejme svet na začetku
mandata.
(3) Izredna seja se skliče na zahtevo najmanj ene
četrtine članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani
sveta) ali če župan oceni, da je to potrebno zaradi
nujnosti odločanja sveta.
(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega
poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic
izredne seje.
(5) Za sklic seje iz tretjega oziroma četrtega odstavka
tega člena ne veljajo rokovne omejitve, ki veljajo za sklic
redne seje, razen za sklic izredne seje na zahtevo članov
sveta, ko se uporabljajo roki, določeni z zakonom.
(6) Slavnostne seje se sklicujejo ob začetku mandata
novoizvoljenega občinskega sveta ter ob praznikih
občine in drugih svečanih priložnostih.
5. člen
(uporaba žiga)
(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom
občine, v katerega notranjem krogu je ime občinskega
organa “OBČINSKI SVET”.
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi
delovna telesa sveta.
(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine.
2

Konstituiranje sveta

6. člen
(konstituiranje sveta)
(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan
praviloma v 20 dneh po izvolitvi članov, vendar ne
kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev
župana. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta
oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi
občinski svet.
(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta in
izvoljenega župana.
7. člen
(dnevni red prve seje sveta)
(1) Obvezni dnevni red prve seje sveta je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
sveta,
2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v
svet in volitev župana,
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3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,
4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov
članov sveta ter
5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve
župana.
(2) Če je bil županu potrjen mandat člana sveta, lahko
predsedujoči na podlagi njegove ustne izjave, da bo
opravljal funkcijo župana, razširi dnevni red prve seje s
sklepom o ugotovitvi predčasnega prenehanja mandata
člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti obeh
funkcij in potrditvijo mandata nadomestnega člana sveta.
(3) O obveznem dnevnem redu prve seje svet ne
razpravlja in ne odloča.
(4) Dnevni red prve seje praviloma vsebuje imenovanje
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
pozdravni nagovor župana.
(5) Dnevni red prve seje predlaga prejšnji župan v skladu
s tem členom in sklepi pripravljalnega sestanka iz
tretjega odstavka prejšnjega člena tega poslovnika.
(6) Postopek potrditve mandatov članov sveta in
odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za člane
sveta ali predstavnikov kandidatnih list oziroma
kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za
župana določa zakon.

glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
• sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in
dnevnih redov njegovih sej ter
• predlagati kandidate za člane občinskih organov,
delovnih teles sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima
občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne ali
poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu.
(5) Član sveta ima pravico do sejnine v skladu z
zakonom in posebnim aktom sveta in do povračila
stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

8. člen
(imenovanje mandatne komisije)
Na prvi seji svet izmed navzočih izvoljenih članov sveta
najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov sveta. Člane mandatne komisije predlaga
predsedujoči, lahko pa vsak član sveta. Svet glasuje o
predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso
imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloča.

13. člen
(podatki in pojasnila)
(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih
občinskih organov in občinske uprave podatke in
pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu
in njegovih delovnih telesih.
(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni članu
sveta omogočiti seznanitev s podatki in mu dati
zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva,
mu je treba posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

9. člen
(prepoved odločanja o pritožbi zoper mandat župana)
Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen
tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana
vložena pritožba, o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati
ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je
bil izvoljen tudi za člana sveta.

14. člen
(vprašanja in pobude članov sveta)
(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni
obliki ali ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena
posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude
članov sveta.
(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in
postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V
nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje
pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori
in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.
(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.
(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj
posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji
obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali
tajnik občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in
odgovarjal na vprašanja in pobude.
(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki
so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja
dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled
dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik
občine odgovorita na naslednji seji.
(8) Župan ali tajnik občine lahko na posamezna
vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata
odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako
zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi
naslednji redni seji.

10. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje
stalno delovno telo. Če komisija ni imenovana na
konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji seji.
3

Pravice in dolžnosti članov sveta

11. člen
(pravice in dolžnosti članov sveta)
(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z
zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se
sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles
in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez
pravice glasovanja.
(3) Član sveta ima pravico:
• predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte,
razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno,
da jih sprejme svet na predlog župana,
• predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz
njegove pristojnosti;

•

12. člen
(pravice svetniških skupin)
(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta,
izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta.
(2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico
do povračila materialnih stroškov.
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15. člen
(zahteva za dodatna pojasnila)
(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje
vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.
(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora
župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje
redne seje.
16. člen
(udeleževanje na sejah sveta in delovnih telesih)
(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in
delovnih teles, katerih član je.
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa
najpozneje do začetka seje.
(3) Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
sveta, sejnina ne pripada.
(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih
razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v
koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa
predlaga svetu njegovo razrešitev.
4

Seje sveta

4.1

Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na
seji

17. člen
(sklic seje)
(1) Seje sveta sklicuje župan v skladu s programom dela
sveta, na zahtevo najmanj ene četrtine članov sveta ter
glede na potrebe odločanja na svetu.
(2) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je
končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne
seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.
18. člen
(vabilo)
(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega
reda se pošlje članom sveta najkasneje sedem dni pred
dnevom, določenim za sejo. Predlog programa, strategije
in drugega podobnega dokumenta pa se pošlje
svetnikom vsaj 15 dni pred njegovim sprejetjem. Skupaj z
vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za
uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se
lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno
potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu,
podžupanu in tajniku občine ter v vednost predsedniku
nadzornega odbora občine in medijem. Javnost se
obvesti z objavo vabila na spletni strani občine. Objava
se opravi vsaj tri dni pred sejo.
(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po
elektronski pošti.
19. člen
(poročevalci in vabljeni)
(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.
(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je,
glede na dnevni red seje, potrebna.
20. člen
(izredna seja)
(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in
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odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta.
(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če
člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva
županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo
pripravi.
(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja
sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku
sedmih dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za
sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo
člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma tisti član sveta, ki
ga pooblastijo za sklic in vodenje seje.
(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti
poslano članom sveta najkasneje pet dni pred sejo.
Vabilo se pošlje v skladu z 19. členom tega poslovnika in
se objavi na spletni strani občine.
(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s
sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko
udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje
predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži
tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega
reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost
razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se
seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v
skladu s tem poslovnikom.
21. člen
(dopisna seja)
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za
sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče
odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom
predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ter o
zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski
obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim
telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski
pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic
seje vsebovati rok trajanja dopisne seje - datum in čas
trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje.
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev
potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev
potrdili člani, ki so glasovali.
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je
sprejet, če nihče izmed članov sveta ni glasoval proti.
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg
sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še
potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma
ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev
zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno
sejo sveta.
22. člen
(predlog dnevnega reda)
(1) Dnevni red seje sveta predlaga župan.
(2) Dnevni red lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke
dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali
svetniška skupina.
(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so
določeni s tem poslovnikom.
(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.
(5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
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23. člen
(vodenje seje)
(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej
sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v
nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali
predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi
podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši
član sveta.
(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan
ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom,
vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic
seje zahtevali.
4.2

Zagotavljanje javnosti dela sveta

24. člen
(zagotavljanje javnosti seje)
(1) Javnost seje sveta se praviloma zagotavlja z
navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja
na seji, z objavo sejnega gradiva na spletni strani občine
ter z navzočnostjo javnosti v prostoru, v katerem seja
sveta poteka.
(2) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v
prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor,
da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti.
Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za
člane sveta.
(3) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje
posameznih delov seje.
(4) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči
najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela
sveta, pa ga odstrani iz prostora.
25. člen
(izključitev javnosti)
(1) Predsedujoči predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo
za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke
dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov,
ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.
(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma
posamezno točko dnevnega reda obravnaval brez
navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana,
predsedujočega in članov sveta navzoč na seji.
4.3

Potek seje

26. člen
(ugotavljanje navzočnosti)
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne
more udeležiti in koliko članov sveta je navzočih.
(2) Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen
na sejo.
(3) Predsedujoči nato ugotovi, da je svet sklepčen in se
seja lahko začne. Če svet ni sklepčen, predsedujoči
ugotovi, da sklic seje ni bil uspešen in je treba sejo
sklicati ponovno.
(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
27. člen
(odločanje o zapisniku prejšnje seje)
(1) Preden svet določi dnevni red redne seje, potrdi
zapisnik prejšnje seje in zapisnike prej izvedenih sej, ki
še niso bili potrjeni.
(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje
seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
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dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali
dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
(3) Zapisnik se lahko potrdi z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, ali da je bil ustrezno spremenjen
in dopolnjen.
(4) Svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje
zapisnikov.
28. člen
(dnevni red)
(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red
razširi, in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje
rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi
točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj za točko
“potrditev zapisnika”.
(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O
predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne
glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda
oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in
glasuje.
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko
sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je
bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev
dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.
(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo
zadeve, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel
stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj, ali je ni
obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko
delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava
nujna.
(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda potrdi svet dnevni red seje v
celoti.
29. člen
(vrstni red obravnave točk dnevnega reda)
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem dnevnem redu.
(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med
potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je
potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko
dnevnega reda, na katero je uvrščeno, ali pozneje.
30. člen
(razprava)
(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma
predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev.
Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut,
če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Kadar svet
tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno
obrazložitev.
(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan
oziroma tajnik občine mnenje k obravnavani zadevi.
Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta,
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega
mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko
trajata največ po deset minut.
(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu,
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega
člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene,
da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot 15 minut.
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(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat,
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega
razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se mora
nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo
lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ
tri minute.
(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan,
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne
razprave lahko trajajo le po tri minute.
31. člen
(opomin)
(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je
predsedujoči pozval.
(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali
prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če
se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda
oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko
vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko
razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez
razprave.
32. člen
(kršitve poslovnika)
(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o
kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko
jo zahteva.
(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve
poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s
pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem
pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo
zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in
njegov govor ne sme trajati več kot pet minut.
33. člen
(prekinitev seje sveta)
(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k
razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega
reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge
za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki
dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh
predlogov.
(2) Predsedujoči lahko prekine sejo, če je to potrebno
zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi,
potrebe po posvetovanjih ali pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj.
(3) Predsedujoči prekine sejo, če ugotovi, da svet ni več
sklepčen, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet.
(4) Predsedujoči prekine sejo, če z ukrepi, določenimi s
tem poslovnikom, ne more zagotoviti nemotenega
nadaljevanja seje. V vseh primerih prekinitve seje
predsedujoči določi, kdaj se bo nadaljevala.
(5) Če je seja prekinjena zato, ker svet ni več sklepčen,
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči
sejo konča.
34. člen
(začetek seje, odmor in konec)
(1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob 16. uri in morajo
biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri
ure.
(2) Predsedujoči odredi 15-minutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog člana sveta, župana ali predlagatelja, če je to
potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj,
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stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma
pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ
30 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru
posamezne točke največ dvakrat.
(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali
se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje
drugič.
(5) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja
sveta končana.
35. člen
(preložitev)
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o
zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko
svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk
dnevnega reda.
4.4

Vzdrževanje reda na seji

36. člen
(red na seji)
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne
sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da
besede.
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.
37. člen
(ukrepi za zagotovitev reda na seji)
(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
• opomin,
• odvzem besede,
• odstranitev s seje ali z dela seje.
(2) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav
ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na
kak drug način krši red na seji.
(3) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s
svojim govorom na seji krši red in določbe tega
poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj
spoštuje red in določbe tega poslovnika.
(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu
besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
(5) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti
prostor, v katerem je seja.
(6) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča
nemoten potek seje.
(7) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.
(8) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti
reda na seji sveta, jo prekine.
4.5

Odločanje

38. člen
(sklepčnost)
(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina
vseh članov sveta.
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred
vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po
odmoru oziroma prekinitvi.
(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost
članov sveta v sejni sobi (dvorani) na način, kot velja za
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glasovanje (glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok).
Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali
predsedujoči kadarkoli.
39. člen
(odločanje na seji sveta)
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta,
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla 'ZA'
njen sprejem oziroma, če je 'ZA' sprejem glasovalo toliko
članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon.
40. člen
(glasovanje)
(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako
sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma
vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan
ali vsak član sveta.
(3) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu,
o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim
glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali
amandmaja.
(4) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če
ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v
okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
(5) H glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako,
da jim najprej predlaga, da se opredelijo 'ZA' sprejem
predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za
sprejem odločitve pa še, da se opredelijo 'PROTI'
sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti
odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti
ponovljeno.
(6) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju
ugotovi in objavi izid glasovanja.
41. člen
(javno in poimensko glasovanje)
(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo
glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.
(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči
na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh
članov sveta.
(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po
abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član
glasuje tako, da glasno izjavi 'ZA' ali 'PROTI'. O
poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se
pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se
zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del
zapisnika seje.
42. člen
(tajno glasovanje)
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska
komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na
predlog
predsedujočega.
Administrativno-tehnična
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik
občine ali javni uslužbenec, ki ga določi tajnik občine.
(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot
je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom,
ki ga uporablja svet.
(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas
glasovanja.
(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti
označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je
zagotovljena tajnost glasovanja.
(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev 'ZA' in 'PROTI'. 'ZA' je na dnu
glasovnice za besedilom predloga na desni strani,
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'PROTI' pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži
besedo 'ZA' ali besedo 'PROTI'.
(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne
številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po
abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se
tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in
največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v
skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v
glasovalno skrinjico.
43. člen
(izid glasovanja)
(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid
glasovanja.
(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
• datumu in številki seje sveta,
• predmetu glasovanja,
• sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
• številu razdeljenih glasovnic,
• številu oddanih glasovnic,
• številu neveljavnih glasovnic,
• številu veljavnih glasovnic,
• številu glasov 'ZA' in število glasov 'PROTI' oziroma
pri glasovanju o kandidatih,
• številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat ter
• ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano
večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o
kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan.
(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
44. člen
(ponovitev glasovanja)
(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja
ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje
ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida
glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi
je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega
poimenskega glasovanja se ne ponavlja.
4.6

Zapisnik seje sveta

45. člen
(vsebina zapisnika seje sveta)
(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob
posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in
razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov
javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu,
imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih
glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili
sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega
in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o
postopkovnih vprašanjih.
(3) Potrjeni zapisnik seje sveta se kot dokumentarno
gradivo hrani trajno v dosjeju seje, na kateri je bil
sestavljen. V dosje je treba vložiti izvirnik vabila in
gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na
seji.
46. člen
(zapisnik seje sveta)
(1) Za zapisnik seje sveta skrbi tajnik občine. Tajnik
občine lahko za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti
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drugega javnega uslužbenca.
(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil
zapisnik.
(3) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh
občine ter na krajevno običajen način.
(4) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v
gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
47. člen
(posnetek seje sveta)
(1) Potek seje se zvočno snema.
(2) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to
dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati
zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega
uslužbenca.
(3) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka
seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi
pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje (v
nadaljevanju: magnetogram). Prošnjo, v kateri poleg
svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno
informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri
pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v
skladu z zakonom.
(4) Zvočni posnetek seje se hrani, dokler ni potrjen
zapisnik seje.
(5) Magnetogram seje se trajno hrani v dosjeju skupaj z
zapisnikom in gradivom s seje.
(6) Nedovoljeno je vsako drugačno nepooblaščeno avdio
in video snemanje s telefoni, tablicami ali drugimi
napravami.
48. člen
(ravnanje z gradivom sveta)
(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave,
določi svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta,
zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih
teles se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občinske uprave.
49. člen
(vpogled v gradivo)
(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in
gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega
gradiva, če je to potrebno zaradi opravljanja njegove
funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne
zahteve člana sveta. Izvirnik zahteve, odredba oziroma
sklep o zavrnitvi se hranijo pri gradivu, ki je bilo
vpogledano.
(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom
sveta.
4.7

Strokovno in administrativno delo za svet

50. člen
(strokovno in administrativno delo za svet)
(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za
delovna telesa sveta je odgovoren tajnik občine.
(2) Tajnik občine organizira strokovno in tehnično
pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega
uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter
opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo
sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s
sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno
posebno delovno mesto.

5
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51. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja)
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja kot stalno delovno telo sveta, ki jo imenuje
izmed svojih članov, praviloma na prvi seji.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ima tri člane.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
• svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles
sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in
predstavnikov ustanovitelja v organih javnih
zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih
podjetij,
• opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
• svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti
sveta,
• pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov
občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in
direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov
ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve
sveta ter
• obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.
52. člen
(stalna delovna telesa)
Stalna delovna telesa sveta so naslednji odbori in
komisija:
• odbor za družbene dejavnosti,
• odbor za gospodarstvo,
• odbor za javno infrastrukturo in prostorski razvoj,
• odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
• odbor za kulturo,
• odbor za mladino,
• odbor za šport,
• statutarno pravna komisija ter
• komisija za podeljevanje občinskih priznanj.
53. člen
(odbor za družbene dejavnosti)
(1) Odbor za družbene dejavnosti ima pet članov. Svet
imenuje predsednika in tri člane izmed članov sveta in
dva člana izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih služb
družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju javnih služb družbenih dejavnosti.
54. člen
(odbor za gospodarstvo)
(1) Odbor za gospodarstvo ima pet članov. Svet imenuje
predsednika in tri člane izmed članov sveta in dva člana
izmed drugih občanov
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(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih
dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o
njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za gospodarstvo lahko predlaga svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju gospodarskih dejavnosti.
55. člen
(odbor za javno infrastrukturo in prostorski razvoj)
(1) Odbor za javno infrastrukturo in prostorski razvoj ima
pet članov. Svet imenuje predsednika in tri člane izmed
članov sveta in dva člana izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju javne
infrastrukture in urejanja prostora, ki so svetu predlagani
v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za javno infrastrukturo in prostorski razvoj
lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na področju javne infrastrukture in
urejanja prostora.
56. člen
(odbor za kmetijstvo in gozdarstvo)
(1) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima pet članov.
Svet imenuje predsednika in tri člane izmed članov sveta
in dva člana izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva in
gozdarstva, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog
pisno
predložiti
županu,
predsedujočemu
in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo lahko predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na področju kmetijstva in gozdarstva.
57. člen
(odbor za kulturo)
(1) Odbor za kulturo ima tri člane. Svet imenuje
predsednika in dva člana izmed članov sveta in enega
člana izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju kulture, ki so
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
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predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za kulturo lahko predlaga svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju
kulture.
58. člen
(odbor za mladino)
(1) Odbor za mladino ima pet članov. Svet imenuje
predsednika in tri člane izmed članov sveta in dva člana
izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju mladine, ki so
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za mladino lahko predlaga svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju
mladine.
59. člen
(odbor za šport)
(1) Odbor za šport ima tri člane. Svet imenuje
predsednika in dva člana izmed članov sveta in enega
člana izmed drugih občanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega
akta.
(4) Odbor za šport lahko predlaga svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju športa.
60. člen
(statutarno pravna komisija)
(1) Statutarno pravna komisija sveta ima tri člane. Svet
imenuje predsednika in dva člana izmed članov sveta in
enega člana izmed drugih občanov. En član komisije
mora imeti znanja s pravnega področja.
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in
poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet.
(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi splošnimi akti občine.
(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter
obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
(5) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako
zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija
razlaga poslovnik sveta.
61. člen
(komisija za podeljevanje občinskih priznanj)
(1) Komisija za podeljevanje priznanj ima pet članov.
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(2) Komisija obravnava predloge za podeljevanje
občinskih priznanj in predlaga svetu kandidate za
občinska priznanja.
62. člen
(občasna delovna telesa)
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s
katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
63. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)
Člane stalnih odborov in komisije imenuje svet na
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, praviloma na drugi redni seji v mandatu.
64. člen
(skupna delovna telesa)
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.
65. člen
(delo delovnega telesa)
(1) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan, vse
nadaljnje pa predsednik.
(2) Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo
delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa
njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
(3) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo
dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
(4) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo
delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih
primerih.
(5) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko
veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča
večina njegovih članov, svoje odločitve - mnenja, stališča
in predloge pa sprejema z večino opredeljenih glasov
navzočih članov.
(6) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(7) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo
določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
(8) Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni
uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij
in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.
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67. člen
(predlagalna pravica)
(1) Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke
ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem
statutu tako določeno, predlaga svetu v sprejem župan.
(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.
(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v
skladu z zakonom in statutom občine zahteva od sveta
izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
68. člen
(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov
občine)
(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov
občine in vključitve občanov, njihovih organizacij,
strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih
aktov občine je treba predloge statuta občine, odlokov,
proračuna, prostorskih aktov in drugih načrtov razvoja
objaviti na spletni strani občine, v katalogu informacij
javnega značaja, najpozneje sedem dni pred sejo sveta,
na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost
pozvati, da v roku 30 do 60 dni na način, določen z
objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.
(2) Predlog splošnega akta se v roku iz prejšnjega
odstavka pošlje subjektom, katerih sodelovanje določa
zakon in statut občine ter subjektom, ki se ukvarjajo z
zadevami, ki se jih vsebina splošnega akta tiče, s
pozivom k predložitvi pripomb in predlogov najpozneje v
roku, določenem v prejšnjem odstavku.
(3) Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine
v katalogu informacij javnega značaja in dopisu iz
prejšnjega odstavka se priloži povzetek vsebine s
strokovnimi podlagami, ključnimi vprašanji, ki zadevajo
predlog splošnega akta in njegovimi cilji.
(4) Po končani obravnavi iz prvega in drugega odstavka
tega člena pripravi občinska uprava osnutek poročila o
sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in
predlogov na vsebino predloga splošnega akta in ga
predloži predlagatelju.
(5) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega
akta ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in
predlogih se objavi na spletni strani občine v katalogu
informacij javnega značaja in hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom
sprejetega splošnega akta.

6

Akti sveta

69. člen
(podpis in hramba aktov, ki jih sprejema svet)
(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov sveta se ožigosa in shrani v stalni
zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.

6.1

Splošne določbe

6.2

66. člen
(splošni akti občine in drugi akti sveta)
(1) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:
• poslovnik občinskega sveta,
• proračun občine in zaključni račun,
• planske in razvojne akte občine ter prostorske
izvedbene akte,
• odloke,
• odredbe,
• pravilnike ter
• navodila.
(2) Svet sprejema sklepe, stališča, mnenja, soglasja in
druge akte v skladu z zakonom in statutom občine.

Postopek za sprejem odloka

70. člen
(vsebina predloga odloka)
(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in njihovo obrazložitev.
(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno
stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na
vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali
kartografsko gradivo.
(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član
sveta pošlje predlog odloka županu s predlogom za
uvrstitev na dnevni red seje sveta.
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71. člen
(obravnava predloga odloka)
(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo
sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga
odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.
72. člen
(razprava o predlogu odloka)
(1) Predlog odloka se pošlje članom sveta sedem dni
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan.
(2) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.
73. člen
(prva obravnava)
(1) V prvi obravnavi predloga odloka se opravi splošna
razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o
ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka.
(2) Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih
glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o
odloku.
(3) Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
(4) Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s
sklepom.
74. člen
(priprava besedila za drugo obravnavo)
(1) Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj
pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na
primeren način upošteva stališča in predloge iz prve
obravnave oziroma jih utemeljeno pisno zavrne.
(2) Predlagatelj mora v predlogu odloka za drugo
obravnavo ustrezno upoštevati pripombe in predloge
javnosti, ali jih utemeljeno zavrniti.
(3) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi odloka ter
o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih
je sestavni del predloga odloka za drugo obravnavo.
75. člen
(druga obravnava)
(1) V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta
predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov
predloga odloka v obliki amandmaja.
(2) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov
sveta k vsakemu predlogu odloka.
(3) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem,
določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj
ena četrtina vseh članov sveta ali župan.
(4) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez
obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in
odločanje.
(5) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava.
Amandma na amandma mora vložiti pisno.
(6) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
76. člen
(sprejem amandmaja, člena odloka in odloka)
(1) Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če
se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.
(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
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77. člen
(sprejem splošnih aktov občine)
(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.
(2) Proračun občine sprejema svet po postopku,
določenem s tem poslovnikom.
(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča
svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.
78. člen
(sprejem splošnih aktov občine do prenehanja
mandata)
(1) Svet mora do prenehanja mandata zaključiti vse
postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
(2) Če posamezen postopek ni končan, se izjemoma
lahko nadaljuje v novem mandatu sveta, če sta v novem
mandatu ponovno izvoljena župan in član sveta, če je bil
predlagatelj splošnega akta, in če tako na predlog
župana odloči svet.
(3) Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja
aktov vodi občinska uprava.
6.3

Hitri postopek za sprejem odlokov

79. člen
(hitri postopek za sprejem odlokov)
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage
določb splošnih aktov občine.
(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj
odloka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda.
(3) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika
o rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.
(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja
odloka.
(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga
obravnava predloga odloka na isti seji.
(6) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca
obravnave predloga odloka.
6.4

Skrajšani postopek za sprejem odlokov

80. člen
(skrajšani postopek za sprejem odlokov)
(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga
odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na
enak način, če gre:
• za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
• prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih
posameznih določb skladu z zakonom,
• uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali
drugimi predpisi države oziroma občine,
• spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali
• prečiščena besedila splošnih aktov občine.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta,
če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov
sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta
predlaga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega
odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi po
rednem postopku. O tem odloči svet takoj po vložitvi
predloga.
(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se
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lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave
odloka.
6.5

Objava splošnega akta občine

81. člen
(objava splošnega akta občine)
(1) Župan objavi splošni akt občine v Uradnem glasilu
slovenskih občin praviloma šestnajsti dan po sprejemu,
če svetu ni dan predlog oziroma obvestilo o pobudi za
razpis referenduma o njem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan
nemudoma objavi odlok o proračunu občine, zaključni
račun proračuna ter splošni akt, s katerimi se v skladu z
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
(3) Statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in drugi
predpisi občine pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin, če ni v njih drugače
določeno.
(4) Če je predlog za razpis referenduma o splošnem aktu
ali obvestilo o pobudi dano v roku, določenem z
zakonom, župan pa je ta splošni akt že objavil, je razpis
referenduma možen, če splošni akt še ni začel veljati.
Župan je dolžan nemudoma po prejemu predloga ali
pobude za razpis referenduma preklicati objavo
splošnega akta.
6.6

Postopek za sprejem proračuna

82. člen
(predlog proračuna občine)
(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu
najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna
državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži
župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po
izvolitvi sveta.
(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja
javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo
predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna
razprava.
(3) V okviru predstavitve proračuna predstavi svetu
župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave:
• temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo
predloga proračuna,
• načrtovane politike občine,
• oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja v
prihodnjih dveh letih,
• okvirni predlog obsega finančnega načrta
posameznega neposrednega uporabnika proračuna
v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
• načrt razvojnih programov ter
• načrt nabav.
(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet
splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu
opravi javna razprava.
(5) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za
javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži
županu, da v roku sedmih dni predloži svetu popravljen
predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in
predlogi sveta v njem upoštevani.
(6) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi
sveta pošlje v javno razpravo župan.
83. člen
(javna razprava)
(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj
30 dni.
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(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine v
katalogu informacij javnega značaja in zainteresiranim
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
84. člen
(obravnava predloga proračuna)
(1) V času javne razprave obravnavajo predlog
proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine
ter zainteresirana javnost.
(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo
županu.
(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne
razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske
uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna
občine.
(4) Za obravnavo pripomb in predlogov občanov k
predlogu proračuna in pripravo poročila se uporabljajo
določbe tega poslovnika, ki urejajo sodelovanje javnosti
pri pripravi splošnega akta občine oziroma odloka.
85. člen
(dopolnjen predlog proračuna občine)
(1) Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o
predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o
proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta
obravnavala.
(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu
občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo
pri županu.
(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za
kakšen namen.
86. člen
(predstavitev dopolnjenega predloga proračuna
občine)
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni,
katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in
predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi
predloga in katerih ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval.
Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je
sestavni del gradiva predloga proračuna.
(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih
amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu
občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu
in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani
amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z
utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.
(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri
amandmaji so vloženi in župan se izjavi o tem, ali bo
vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter
v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma
na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za
oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.
(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na
amandma, če ta ni sprejet, pa še o amandmaju, ki ga je
vložil predlagatelj.
87. člen
(uskladitev predloga proračuna občine)
(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan
ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov,
odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog
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občine v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi.
Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o
proračunu občine.
(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti.
S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi
odlok o proračunu občine.
(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in
predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan
prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na
kateri bo predložen predlog uskladitve.
(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga
župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je
predlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o
odloku o proračunu občine.
(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni
sprejet.
(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna.
(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o
njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za
hitri postopek za sprejem odloka.
88. člen
(začasno financiranje)
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem
financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na
predlog župana podaljša s sklepom sveta. Sklep o
začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
89. člen
(rebalans proračuna občine)
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo
delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po
določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in
sprejem dopolnjenega predloga proračuna.
6.7

Postopek za sprejem prostorskih aktov

90. člen
(postopek za sprejem prostorskih aktov)
(1) Prostorski akti in drugi plani razvoja občine se
sprejemajo po postopku in na način, ki ga za sprejem
posameznih aktov določa veljavna zakonodaja, ki ureja
to področje.
91. člen
(postopek za sprejem obvezne razlage)
(1) Vsakdo, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda
zahtevo za obvezno razlago določbe splošnega akta.
(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta,
označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno
razlago.
(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava
statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje
drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta,
župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je
zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in
ga predloži svetu v postopek.
(4) Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del splošnega
akta in se objavi v uradnem glasilu občine.

6.8
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Postopek za sprejem prečiščenega besedila
splošnega akta

92. člen
(postopek za sprejem prečiščenega besedila
splošnega akta)
(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki
spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino
njegovih členov, pripravi statutarno pravna komisija sveta
uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. Uradno
prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po
vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma
poslovnika.
(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če
ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi
svet.
(3) Uradno prečiščeno besedilo določi svet z
glasovanjem brez obravnave.
7

Volitve in imenovanja

93. člen
(volitve in imenovanja)
(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali
statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah
tega poslovnika.
(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj
glasovala večina članov sveta, ki so glasovali.
(3) Če se o kandidatu oziroma več kandidatih glasuje
tajno, se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli
glasovnice. Svet lahko opravi tajno glasovanje, če je bilo
prevzetih toliko glasovnic, kolikor mora biti navzočih
članov sveta, da je sklepčen.
94. člen
(glasovanje o kandidatih)
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve
črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z
žrebom. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega
od kandidatov.
(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo,
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak
član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega
glasuje.
(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.
(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna
številka pred imenom kandidata, za katerega se želi
glasovati.
(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži beseda 'ZA' ali 'PROTI'.
(6) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot
je funkcij.
95. člen
(ponovno glasovanje)
(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa
nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri
ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih,
ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri
prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje
oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira
kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z
enakim številom glasov določi z žrebom.
(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
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glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so
pri prvem glasovanju dobili enako število glasov, se
glasuje po abecednem vrstnem redu kandidatov.
(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi
potrebne večine ali pa ni izvoljeno zadostno število
kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi
kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi
novega predloga kandidatur.
7.1

Postopek za razrešitev

96. člen
(postopek za razrešitev)
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po
postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom
določen drugačen postopek.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog
predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali
imenovanje ali na predlog člana sveta. Če predlagatelj
razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v
kateri so navedeni razlogi za razrešitev, sicer je ni
dovoljeno uvrstiti na dnevni red seje sveta.
(4) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na
katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na
kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev
nanaša se lahko pisno opredeli o predlogu razrešitve do
seje sveta.
(5) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta,
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(6) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet
sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana
za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen
predlog za razrešitev.
(7) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim
poukom.
7.2

Odstop članov sveta, članov delovnih teles in
drugih organov ter funkcionarjev občine

97. člen
(postopek za odstop)
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu
z zakonom in statutom občine predčasno preneha
mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana
sveta ureja zakon.
(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih
teles sveta, imenovani izmed drugih občanov, člani
nadzornega odbora in drugi imenovani, tudi če niso
občinski funkcionarji.
(4) Izjava o odstopu iz tretjega odstavka tega člena mora
biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega
kandidata. Svet odloči s sklepom.
8

Razmerje med županom in občinskim svetom

98. člen
(razmerja med županom in občinskim svetom)
(1) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo
pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem
predvsem usklajujejo programe dela in njihovo
izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in
poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali
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problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
(2) Župan skrbi za zakonitost dela sveta in je dolžan svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.
99. člen
(izvajanje odločitev občinskega sveta)
(1) Župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik
občine na vsaki redni seji sveta poročajo o izvrševanju
sklepov sveta.
(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno
posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti
razloge za neizvršitev sklepa.
(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
9

Delo sveta v izrednem stanju

100. člen
(delo sveta v izrednem stanju)
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od
postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut
in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih
gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov
občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede
javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih
potrdi svet, ko se sestane.
10

Spremembe
poslovnika

in

dopolnitve

ter

razlaga

101. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)
(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odloka.
102. člen
(razlaga poslovnika)
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe
poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik
predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti,
prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži
statutarno pravni komisiji, da poda svoje mnenje. Če
komisija tega ne more opraviti na isti seji, pripravi razlago
posamezne poslovniške določbe do naslednje seje.
(2) Kadar svet ne zaseda, razlaga poslovnik statutarno
pravna komisija.
(3) Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija,
odloči svet.
11

Prehodna in končna določba

103. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati
Poslovnik občinskega sveta Občine Šenčur ( Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 26/2011).
104. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 007-001/2018-01
Datum: 20.6.2018

Uradno glasilo slovenskih občin

Št. 34/6.7.2018

Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan

618.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja ŠE-71 in del ŠE-13
CU (Športni park Šenčur)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B,
108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C,
57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/2014 –
odl. US, 14/2015 – ZUUJFO in 61/2017 – ZUreP-2), 273.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/2017 – ZureP-2) in 16. člena Statuta Občine Šenčur
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) je Občinski
svet Občine Šenčur na svoji 28. redni seji, dne 20. 06.
2018 sprejel
ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU
ZA OBMOČJE UREJANJA ŠE-71 IN DEL ŠE-13 CU
(ŠPORTNI PARK ŠENČUR)
I.

Uvodne določbe

1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim
načrtom Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 58/17-UPB in 4/18) (v nadaljevanju OPN) sprejme
občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja
ŠE-71 in del ŠE-13 CU (Športni park Šenčur) (v
nadaljevanju OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
pod številko projekta P130980, v maju 2018.
2. člen
(vsebina OPPN)

Ta odlok določa:
• območje OPPN,
• vplive in povezave s sosednjimi območji,
• arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev,
• načrt parcelacije,
• pogoje
glede
priključevanja
objektov
na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro,
• rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediščine,
• rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave,
• rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom,
• dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev,
• etapnost izvedbe,
• druge pogoje za izvajanje OPPN,
• končne določbe.
3. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
(1) Z OPPN se načrtuje prenova in razširitev Športnega
parka Šenčur s prenovo obstoječih objektov in športnih
igrišč ter gradnjo novih igrišč za športe in igro na
prostem, dopolnitvijo programa s spremljajočimi
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dejavnostmi ter gradnjo prometne, energetske,
telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
(2) OPPN določa prostorsko ureditev območja, pogoje
za posege na obstoječih objektih, pogoje za gradnjo
novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih, parkovnih in
drugih zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske ter druge
javne gospodarske infrastrukture.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka),
grafični del in priloge.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine
Šenčur M 1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi območji:
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora M 1:2000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M
1:500
3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom
javnega dobra M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev:
4.1 Ureditvena situacija M 1:500
4.2 Načrt krajinske ureditve M 1:500
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M
1:500
4.4 Prometno ureditev s prikazom intervencijskih
površin M 1:500
(3) OPPN ima naslednje priloge:
• izvleček iz OPN Občine Šenčur,
• prikaz stanja prostora,
• strokovne podlage,
• smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
• obrazložitev in utemeljitev OPPN,
• povzetek za javnost.
II.

Območje OPPN

5. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ŠE71 in severni del enote ŠE-13, ki sta skladno z OPN po
namenski rabi opredeljeni kot osrednje območje
centralnih dejavnosti (CU).
(2) Območje OPPN zajema zemljišča oz. dele zemljišč s
parcelnimi številkami (stanje GURS, maj 2018): 489/2,
489/3, 489/4, 489/5, 490/2, 491/1, 491/3, 491/4, 495/2,
495/3, 495/4, 499/1 in 499/2, vse v katastrski občini
Šenčur (2119), v skupni površini cca. 4,5 ha.
(3) V območje posegov je zaradi izvedbe priključkov na
obstoječa infrastrukturna omrežja možno dodati tudi
druge parcelne številke izven ureditvenega območja
OPPN, v kolikor se v postopku priprave projektne
dokumentacije za navezave na obstoječa infrastrukturna
omrežja, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to
izkaže za potrebno.
(4) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela
tega OPPN.
III.

Vplivi in povezave s sosednjimi območji

6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Športni park Šenčur je namenjen neposrednim
uporabnikom športnih objektov ter drugim obiskovalcem.
Z načrtovano prenovo in razširitvijo obstoječega
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programa je predvideno, da se na območju OPPN razvije
večje funkcionalno, prepoznavno in celovito oblikovano
športno središče, ki bo omogočilo izvedbo različnih
tekmovanj in prireditev. Športni park bo namenjen za
potrebe športnih klubov ter šole in vrtca Šenčur, hkrati pa
bo namenjen tudi drugim uporabnikom za rekreacijo in
prosti čas.
(2) Območje OPPN se nahaja na severnem delu naselja
Šenčur in je na severni in zahodni strani omejeno z
nepozidanimi kmetijskimi površinami, na vzhodni strani s
Pipanovo cesto in na južni strani z obstoječim
parkiriščem. Teren je razmeroma raven.
(3) Na južnem in vzhodnem delu območju OPPN se
nahaja delujoč športni park. Območje obstoječega
športnega parka je v celoti ograjeno in za uporabnike
dostopno preko obstoječih vhodov z južne strani. Na
vzhodni strani območja se nahaja nogometno igrišče s
tribunami, na južnem delu pa je locirana stavba
Športnega društva Šenčur (v nadaljevanju ŠD Šenčur), v
kateri so prostori športnih društev in gostinski lokal. Pred
stavbo je urejeno večje dvorišče, otroško igrišče in 4stezno igrišče za balinanje. Zahodno od stavbe ŠD
Šenčur so montažna večnamenska dvorana, dve igrišči
za odbojko in površina za kros. Ostala zemljišča na
območju OPPN so v naravi travniki in njive.
(4) Obstoječe ureditve so v prostor umeščene tako, da
omogočajo razvoj športnega parka z novimi športnimi,
igralnimi in parkovnimi površinami na osrednjem in
zahodnem delu območja OPPN.
(5) V bližnji okolici, na vzhodni in jugovzhodni strani,
prevladuje stanovanjska pozidava. Južno od območja
OPPN se nahajata vrtec in osnovna šola Šenčur.
(6) Območje OPPN je prometno navezano na sosednje
enote urejanja prostora po obstoječih obodnih cestah in
peš poteh. Dostop na območje športnega parka je mogoč
z javne občinske ceste z oznako JP890041 in LK390261,
ki poteka ob južnem robu območja OPPN in se na
vzhodni strani priključuje na Pipanovo cesto, na zahodni
strani pa na Weingerlovo ulico.
(7) Dostop do športnega parka je možen tudi z javnim
potniškim prometom; najbližji avtobusni postajališči se
nahajata ob Pipanovi cesti in sta od območja oddaljeni
približno 25 in 50 m.
(8) Obstoječa parkirišča, ki so urejena ob južnem robu
območja OPPN, so namenjena tako uporabnikom
športnega parka kot za potrebe vrtca in osnovne šole
Šenčur. V času večjega obiska (npr. v okviru športnih
prireditev) so dodatne parkirne kapacitete zagotovljene v
sklopu obstoječih parkirišč na območju vrtca in šole, ki se
nahajata v neposredni bližini športnega parka.
(9) Objekti znotraj območja OPPN se bodo glede na
njihove
potrebe
priključevali
na
vodovodno,
kanalizacijsko,
električno,
telekomunikacijsko
in
plinovodno omrežje, za kar bo treba zgraditi nove
priključke na obstoječa infrastrukturna omrežja, ki se
nahajajo v neposredni bližini obravnavanega območja.
(10) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani
v grafičnem načrtu »2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi
enotami urejanja prostora«.
IV.

Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev

7. člen
(delitev območja OPPN)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na 3 (tri) funkcionalne
enote:
• funkcionalna enota FE 1 – površine, namenjene
prenovi obstoječih objektov in športnih igrišč ter
pripadajočih
ureditev
(stavba
ŠD
Šenčur,
večnamenski šotor, balinišče),
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•

funkcionalna enota FE 2 – površine, namenjene
prestavitvi obstoječega nogometnega igrišča z novo
atletsko stezo ter ureditvi novih igrišč za športe in
igro na prostem s pripadajočimi ureditvami, vstopno
ploščadjo in glavno promenado,
• funkcionalna enota FE 3 – območje obstoječega
kulturnega spomenika.
(2) Delitev območja na funkcionalne enote je prikazana
v grafičnem delu OPPN.
8. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste
prostorskih ureditev in gradenj:
• gradnja novih objektov (tudi dozidave in nadzidave),
• rekonstrukcija objektov,
• vzdrževanje objektov,
• odstranitve objektov,
• spremembe namembnosti v okviru z OPPN
dopustnih dejavnosti,
• urejanje športnih in otroških igrišč,
• urejanje zelenih in utrjenih površin,
• postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov,
• gradnja nove ter rekonstrukcije, odstranitve in
vzdrževanje komunalne, energetske, prometne in
druge gospodarske infrastrukture.
9. člen
(vrste dopustnih objektov in dejavnosti)
(1) Območje OPPN je namenjeno prenovi in širitvi
Športnega parka Šenčur z novimi igrišči za športe in igro
na prostem ter parkovnimi ureditvami.
(2) V funkcionalni enoti FE 1 so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
• CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
• CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
• CC-SI 12650 Stavbe za šport,
• CC-SI 24110 Športna igrišča,
• CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas.
(3) V funkcionalni enoti FE 2 so dopustni naslednji
objekti in dejavnosti:
• CC-SI 12650 Stavbe za šport,
• CC-SI 24110 Športna igrišča,
• CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas.
(4) V funkcionalni enoti FE 3 so dopustne naslednje
ureditve:
• CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas: samo parki, zelenice
in druge urejene zelene površine.
(5) Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi
gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih
objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in
druge gospodarske infrastrukture:
• CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane ceste in gozdne ceste (pešpoti in
cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč,
funkcionalne prometne površine ob objektih in
podobno),
• CC-SI
222
Lokalni
cevovodi,
lokalni
elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska
omrežja,
• CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje (ograje, protihrupne ograje in
nasipi, nadstreški in oporni zidovi – kot del opreme
športnih in igralnih površin, tribun ipd.).
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10. člen
(prostorska ureditev na območju funkcionalne enote
FE 1)
(1) V funkcionalni enoti FE 1 se nahajata obstoječa
stavba ŠD Šenčur in večnamenski šotor nad športnimi
igrišči. V prvi etapi prenove območja se obstoječa objekta
ohranita, druga pozidava na tem območju ni predvidena.
(2) Za obstoječo stavbo ŠD Šenčur so dopustni izvedba
nadstrešnic za potrebe ureditve novega zunanjega
gostinskega vrta, dozidava in nadzidava, rekonstrukcija
in sprememba namembnosti v okviru dopustnih
dejavnosti iz 9. člena tega Odloka. Dopustno je tudi
vzdrževanje objekta in odstranitev.
(3) V primeru odstranitve obstoječih objektov je znotraj
določene gradbene meje dopustna gradnja novih
objektov v okviru dopustnih dejavnosti iz 9. člena tega
Odloka.
(4) Na južnem delu območja se nahajata otroško igrišče
in balinišče, ki se lahko ohranita in po potrebi prenovita.
Nad baliniščem je dopustna postavitev nadstrešnice.
Namesto otroškega igrišča se lahko predvidi novo
zunanje igrišče za prstomet, šah oz. podobna igralna
površina na prostem.
(5) Na območju je dopustna ureditev manjšega
parkirišča za avtobuse.
11. člen
(prostorska ureditev na območju funkcionalne enote
FE 2)
(1) Na južnem delu funkcionalne enote FE 2 se območje
glavnega vhoda razširi in uredi kot večja tlakovana
površina, na kateri je predvidena postavitev kolesarnice
in informacijske točke.
(2) V nadaljevanju od vhodne ploščadi je proti severnem
delu območja OPPN načrtovana promenada v širini
najmanj 8 m, ki predstavlja osrednjo oblikovno potezo
športnega parka, poudarjeno z drevoredno zasaditvijo.
Na promenado se navezuje sistem povezav, preko
katerih je predviden dostop do vseh programov v
območju.
(3) Vzhodno od predvidene promenade se nahaja
obstoječe nogometno igrišče na naravni podlagi, ki se
prestavi proti severu tako, da se ob njem omogoči
ureditev nove atletske steze.
(4) Ob zahodnem robu obstoječega igrišča za nogomet
se nahaja obstoječa tribuna, ki se odstrani in nadomesti z
novo pokrito tribuno. Postavitev pokrite tribune je
dopustna znotraj maksimalne površine, ki je določena v
grafičnem delu OPPN. Prostor pod tribuno se lahko
skladno z določili 9. člena tega Odloka nameni za
spremljajoče dejavnosti, vezane na program v območju
(kopalnice, sanitarije, garderobe, prostor za prvo pomoč,
ipd.).
(5) Zahodno od promenade je predvidena širitev
športnega parka z ureditvijo novih športnih in igralnih
površin, ki bodo vpete v parkovno ureditev in med seboj
povezane s sistemom dostopnih poti (nogometno igrišče,
kolesarski park, skate park, večje otroško igrišče ipd.).
(6) Na južnem delu območja se nahajata dve obstoječi
igrišči za odbojko in površina za kros, ki se lahko ohranijo
in po potrebi prenovijo oz. se dopolnijo/nadomestijo z
novim športnim programom (drsališče (v času izven
sezone lahko igrišče za mali nogomet, hokej na rolerjih
ipd.), košarkarsko igrišče ipd.). Proste cone na strnjenem
delu športnih igrišč morajo biti povezane s sistemom
dostopnih poti.
(7) Na prostih površinah na območju je predvidena
ureditev zelenih površin. Zahodni in severni rob
obravnavanega območja se zasadi z visokodebelno
vegetacijo dreves v gručah, smer glavnih dostopnih poti
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znotraj območja pa se lahko poudari z drevoredno
zasaditvijo.
(8) Na območju je dopustna postavitev montažnih in/ali
ureditev travnatih tribun za gledalce.
12. člen
(prostorska ureditev na območju funkcionalne enote
FE 3)
(1) V funkcionalni enoti FE 3, kjer se nahaja obstoječ
spomenik talcem, se ohranja zunanja ureditev in pieteten
pas praznega prostora.
(2) Za spomenikom se predvidi ozelenitev z visokimi
grmovnicami in drevesi, ki ustvarijo zeleno kuliso in
pieteten značaj prostora ob spomeniku ločijo od
športnega parka.
(3) Območje spomenika mora biti na vzhodni strani
dostopno z obstoječe javne ceste.
13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov)
(1) Na celotnem območju (razen na območju
funkcionalne enote FE 3) je dovoljena postavitev
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
• majhna stavba (samo objekti za potrebe športnega
parka, npr. nadstrešek, uta, fitnes ipd.),
• pomožni objekti v javni rabi (grajena urbana
oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo,
grajena oprema v parkih, grajeno igralo na
otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in
vadbena oprema, grajena oprema za fitnes na
prostem, spomenik, kip, drog za zastavo ipd.),
• ograja,
• podporni zid,
• rezervoar za vodo,
• vodnjak, vodomet,
• priključek
na
objekte
gospodarske
javne
infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
• pešpot,
• športno igrišče na prostem,
• objekt za oglaševanje,
• pomožni komunalni objekt,
• prefabrikat (pokrito športno igrišče z napihljivo
konstrukcijo ali v montažnem šotoru).
(2) Poleg objektov iz 1. odstavka tega člena je na
območju vhodne ploščadi dopustna tudi postavitev
opreme za kontrolo dostopa prometa (dvižne zapornice,
količki in podobno).
(3) Funkcionalna enota FE 3 je namenjena postavitvi
spomenika oziroma kipa, dopustna pa je tudi postavitev
druge spremljajoče grajene opreme (drog za zastavo
ipd.) ter mikrourbane opreme (klop, koš za odpadke ipd.).
(4) Postavitev igral in športnega orodja za telovadbo na
prostem, miz za namizni tenis ipd. je dopustna na
celotnem območju športnega parka, pod pogojem, da pri
tem ni ovirana nemotena uporaba glavnih športnih in
igralnih površin.
(5) Enostavni in nezahtevni objekti se morajo v čim večji
možni meri vizualno prilagoditi namembnosti območja.
(6) Znotraj območja športnega parka so ograje dopustne
le kot varovalne ograje ob zunanjih športnih igriščih in
drugih igralnih površinah. Materiali, višina in izvedba
ograj morajo upoštevati funkcionalni vidik in varnostne
zahteve športnih igrišč in drugih igralnih površin.
(7) Dovoljena je tudi ograditev celotnega roba območja
športnega parka z ograjo višine do 2 m, pri čemer mora
biti ograja nad višino 1,5 m transparentna. Za postavitev
ograje je treba pridobiti mnenje občinske strokovne
službe.
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(8) Objekte za oglaševanje je dopustno postavljati v
skladu z določili OPN oz. z določili posebnega
občinskega Odloka o oglaševanju. Objektov za
oglaševanje se ne sme umeščati na strehe stavb. Pred
njihovo postavitvijo je treba pridobiti soglasje občinske
strokovne službe.
14. člen
(splošni pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje objektov znotraj območja mora biti
sodobno in poenoteno. Odstopanja so dopustna v
primeru posebnih zahtev in karakteristik športnih ter
spremljajočih objektov.
(2) Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno, s
kvalitetnimi in trajnimi materiali (enostavnejše členitve
fasad, dopustni so uporaba lesa, kovine, stekla in drugih
sodobnih materialov ter elementi zelenega oblikovanja).
(3) Strehe so lahko oblikovane kot ravne strehe,
enokapnice ali dvokapnice. Kritina je lahko v črni, sivi,
temno sivi, opečni ali temno rjavi barvi in ne sme biti
trajno bleščeča; odstopanje od navedenih barv je
dopustno v primeru ravnih streh.
(4) Na strehah je dopustna namestitev solarnih modulov
in fotovoltaičnih sistemov pod pogojem, da ne presegajo
slemena streh in morajo biti postavljeni poravnano s
strešino, razen pri ravnih strehah, kjer morajo biti od
venca odmaknjeni najmanj za višino modulov, ki se
nameščajo.
(5) Tlorisni in višinski gabariti objektov so pogojeni z
njihovo funkcijo in morajo ustrezati veljavnim predpisom
in standardom s področja športa.
(6) V primeru novogradnje objekta ŠD Šenčur
maksimalni višinski gabarit ne sme presegati etažnosti
K+P+1N+M ali K+P+2N.
15. člen
(lega objektov na zemljiščih)
(1) Ureditvena situacija in tlorisni gabariti novih športnih
in igralnih površin ter objektov so določeni v grafičnem
načrtu »4.1 Ureditvena situacija«.
(2) Odmiki novih športnih objektov oz. površin ter
spremljajočih ureditev morajo biti v skladu z ureditveno
situacijo oz. v okviru dopustnih odstopanj, pod pogojem,
da so usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja prostora, s
predpisi s področja graditve objektov in varstva pred
požarom.
(3) Na območju funkcionalne enote F1 je v grafičnem
delu OPPN določena gradbena meja (v nadaljevanju
GM), ki v primeru odstranitve obstoječih objektov (ŠD
Šenčur, večnamenski šotor) določa površino za
postavitev in razvoj novih objektov. GM je meja, ki je
novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.
(4) Na območju funkcionalne enote F2 je v grafičnem
delu OPPN določena maksimalna površina, znotraj
katere je dopustna postavitev nove pokrite tribune.
(5) V primeru, ko gradbena meja ni določena, morajo biti
od zemljišč javnih cest in parkirišč zahtevni in manj
zahtevni objekti oddaljeni najmanj 4 m, nezahtevni in
enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, razen ograj, ki
morajo biti oddaljene najmanj 0,5 m. Odstopanje je
možno ob pridobitvi soglasja upravljavca ceste.
(6) Medposestno ograjo se praviloma postavi na mejo
zemljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel
soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o
postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, mora
biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj
0,5 m.

Stran 1540

16. člen
(faktor zazidanosti)
(1) Maksimalni dovoljen faktor zazidanosti celotnega
območja OPPN ne sme presegati 30%, ob hkratnem
pogoju, da novi objekti ne presegajo določenih
regulacijskih elementov, ki so prikazani v grafičnem delu
OPPN.
(2) Faktor zazidanosti je razmerje med zazidano
površino vseh objektov (vključno z enostavnimi in
nezahtevnimi objekti) in celotno površino območja OPPN.
17. člen
(splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Zunanja ureditev se prilagaja terenu in višinskim
potekom obodnih cest.
(2) Vse dostopne poti do objektov ter zunanjih športnih
in igralnih površin na območju športnega parka morajo
biti enotno oblikovane in brez arhitekturnih ovir.
(3) Dostopne poti, ploščadi in klančine morajo biti
ustrezno utrjene in opremljene z osnovno mikro urbano
opremo (klopi, koši za odpadke ipd.) ter primerno
osvetljene.
(4) Elementi mikrourbane opreme (klopi, koši za
odpadke, korita za ozelenitev ipd.) morajo biti na
celotnem območju enotni. V območju dostopnih poti
morajo biti postavljeni tako, da gibanje uporabnikov ne bo
ovirano.
(5) Karakteristike športnih igrišč (dimenzije igrišč, proste
cone, igralne površine, oprema) morajo ustrezati
veljavnim predpisom in standardom s področja športa.
Utrditev športnih površin je lahko iz naravnih ali umetnih
materialov (poliuretanska prevleka, asfalt, mivka,
zelenica, umetna trava itd.).
(6) Območje športnega parka je treba ustrezno opremiti
z obvestilno signalizacijo (table z napisi o upoštevanju
predpisov v športnem parku, prepovedan kolesarski
promet ipd.), ki mora biti na celotnem območju enotno
oblikovana.
(7) Površine, ki niso namenjene ureditvi športnih in
igralnih površin s spremljajočimi objekti ter niso
namenjene za dostope in dovoze, morajo biti po končani
gradnji zatravljene in zasajene z drevesi in grmovnicami.
(8) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s
travnatimi brežinami; ko to ni mogoče, se višinske razlike
lahko premostijo z opornimi zidovi. Postavitev opornih
zidov je dopustna tudi v primeru posebnih zahtev pri
postavitvi opreme na nekaterih športnih igriščih in
spremljajočih objektov (npr. postavitev skakalnic v
kolesarskem parku, skate parku, kot del tribun ipd).
(9) Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na
način, ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev.
Izvedene morajo biti tako, da je po njih mogoča vožnja
gasilskih vozil z maso do 18 ton oz. do 10 ton osnega
pritiska.
18. člen
(splošni pogoji za krajinsko-arhitekturne rešitve)
(1) Celotno območje športnega parka se načrtuje s
poudarkom na krajinskem urejanju. Krajinske ureditve v
prostorski zasnovi sooblikujejo celostno podobo območja
in so v zasnovo vključene kot nosilci strukturiranja in
oblikovanja prostora, ugodnih mikroklimatskih učinkov in
povezovanja posameznih programov v širši prostorski
kontekst športnega parka.
(2) Projektna dokumentacija za zunanjo ureditev
športnega parka mora vsebovati načrt krajinske
arhitekture.
(3) Pri načrtovanju krajinske ureditve je treba upoštevati
sisteme ozelenitve, ki so določeni v grafičnem načrtu 4.2
»Načrt krajinske ureditve«.
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(4) Nove zasaditve naj se predvidijo predvsem z
uporabo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Izbor
rastlin za zasaditev mora upoštevati rastiščne razmere in
varnostno zdravstvene zahteve, zato je priporočena
uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal in sušo.
Uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin ni
dopustna. Pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba
krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za
rastlinske bolezni in škodljivce.
(5) Na celotnem območju OPPN je treba zasaditi
najmanj 20 dreves/ha. V kvoto dreves se štejejo tudi
obstoječa ohranjena drevesa.
(6) Pri zasaditvah je treba upoštevati tudi funkcionalni
vidik in varnostne zahteve športnih objektov, površin in
pripadajočih ureditev. Vse zasaditve se predvidi izven
prostora rabe športnih igrišč.
(7) Na mestih odpiranja kvalitetnih pogledov na okoliški
prostor naj zasaditev ne ovira pogledov.
(8) Zasaditve ne smejo škodljivo vplivati na obstoječe in
predvidene infrastrukturne vode in naprave. Znotraj
varovanih koridorjev jih ni dovoljeno saditi.
(9) Prikaz dreves in preostale zasaditve v grafičnih
načrtih OPPN je zgolj informativen; natančne pozicije
zasaditev se določi v projektni dokumentaciji.
V.

Načrt parcelacije

19. člen
(načrt parcelacije)
(1) Za izvedbo predvidenih prostorskih ureditev je
predvidena nova parcelacija zemljišč za določitev meje
območja OPPN v delu, kjer je predvidena širitev
športnega parka.
(2) Meja OPPN in točke za zakoličbo so določene v
grafičnem načrtu »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in
prikazom javnega dobra«.
(3) V območju OPPN vsaka funkcionalna enota v celotni
površini predstavlja parcelo, namenjeno gradnji.
(4) Parcela, namenjena gradnji, se lahko v smislu
prilagoditev prostorskim in funkcionalnim potrebam
združuje ali deli na manjše parcele. Velikost parcele za
gradnjo mora omogočiti normalno gradnjo, uporabo in
vzdrževanje športnih objektov oz. površin ter
spremljajočih objektov in drugih ureditev.
VI.

Pogoji glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro

20. člen
(splošni pogoji)
(1) Obstoječi in novo predvideni objekti na območju
OPPN bodo priključeni na obstoječe in predvideno
prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturno omrežje, ki je razvidno iz grafičnega
načrta »4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
(2) Objekte na območju OPPN je treba obvezno
priključiti na tisto infrastrukturno omrežje, ki je potrebno
za njihovo nemoteno uporabo in delovanje. Vse
priključitve se izvede skladno s pogoji posameznih
upravljavcev infrastrukturnih vodov.
(3) Obstoječe infrastrukturne vode je dopustno
odstranjevati, zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati
in jim povečevati zmogljivost ob soglasju pristojnega
upravljavca. Morebitne potrebne prestavitve in zaščite
obstoječih
komunalnih,
energetskih
in
telekomunikacijskih naprav je treba projektno obdelati in
izvesti v skladu s predpisi in pogoji pristojnega
upravljavca.
(4) Pri izgradnji nove komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture in objektov je treba
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upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja
in križanja vodov ter njihove varovalne pasove po
veljavnih predpisih. Praviloma morajo novi infrastrukturni
vodi potekati v območju dostopnih poti tako, da je
omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in
naprav. Gradnja novih infrastrukturnih objektov in naprav
mora potekati usklajeno.
(5) Za energetsko oskrbo objektov je dopustna tudi
izraba obnovljivih virov energije (biomasa, energija
sončnega sevanja, toplotne črpalke ipd.), v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti
samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne
infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe
priključke.
(7) Pri izgradnji infrastrukturnih vodov in objektov je
treba upoštevati načrtovane rešitve, ki so določene v tem
OPPN in so razvidne iz grafičnega načrta »4.3 Zbirni
načrt komunalnih vodov in naprav«. Gradnja internega
infrastrukturnega omrežja, dimenzije in točen potek
morajo biti podrobneje projektno obdelani v projektni
dokumentaciji v nadaljnjih fazah projektiranja skladno z
določbami tega Odloka ter s predpisi in standardi
pristojnih upravljavcev za posamezna področja.
21. člen
(prometno urejanje območja )
Dovozne ceste in druge prometne površine
(1) Dostop do območja OPPN je obstoječ z javne ceste
z oznako JP890041 in LK390261, ki poteka ob južnem
robu območja. Zaradi načrtovane prostorske ureditve
posegi na območju obstoječega dovoza niso predvideni.
(2) Promet za motorna vozila znotraj kompleksa
športnega parka ni mogoč. Dovoljen je dovoz za
intervencijska vozila ter vozila zaradi izvedbe rednih in
investicijskih vzdrževalnih del ter v času gradnje objektov
in prireditev.
Peš promet
(3) Območje OPPN je pešcem dostopno preko
obstoječih vhodov na južni strani.
(4) Pozicija glavnega vhoda ostane nespremenjena, pri
čemer se vstopni prostor v območju športnega parka
razširi in uredi kot večja tlakovana ploščad.
(5) V nadaljevanju od vhodne ploščadi je proti severni
strani območja športnega parka načrtovana promenada v
minimalni širini 8 m. Na promenado se navezuje sistem
peš povezav, preko katerih je predviden dostop do vseh
programov na območju. Sistem glavnih peš povezav
mora biti zasnovan krožno.
Kolesarski promet
(6) Znotraj območja športnega parka kolesarski promet
ni predviden.
(7) Na območju vstopne ploščadi je predvidena ureditev
kolesarnice oz. stojal za kolesa z nadstrešnico z
možnostjo priklenitve koles.
(8) Za dostop do kolesarskega parka se lahko predvidi
ločen dostop, ki bo uporabnike kolesarskega parka vodil
ločeno od peš con v območju.
Mirujoči promet
(9) Parkirišča za potrebe uporabnikov športnega parka
so zagotovljena na obstoječem parkirišču ob južnem robu
območja OPPN.
(10) V času večjega obiska (npr. v okviru športnih
prireditev) so dodatne parkirne kapacitete zagotovljene v
sklopu obstoječih parkirišč na območju vrtca in šole, ki se
nahajata v neposredni bližini športnega parka.
(11) Na območju funkcionalne enote FE 1 je dopustna
ureditev manjšega parkirišča za avtobuse. Površine
parkirnega platoja morajo biti ustrezno utrjene, tako da so
nepropustne za vodo in derivate.
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22. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za
gašenje)
(1) Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj
območja OPPN predvidi gradnja novega vodovodnega
omrežja z navezavo na obstoječe omrežje, ki poteka v
trasi lokalne ceste ob južnem robu območja OPPN.
(2) Za priključitev na vodovodno omrežje je treba v
nadaljnjih
fazah
projektiranja
izdelati
ustrezno
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s
področja vodovoda in pogoji pristojnega upravljavca za
področje vodovoda.
(3) Za zagotovitev vode za zalivanje športnih igrišč je
dopustna izvedba vrtin, za kar mora investitor pridobiti
vodno pravico.
(4) Voda za gašenje se zagotavlja iz predvidenega
vodovodnega in hidrantnega omrežja znotraj območja.
Na območju je predvidena izvedba novih nadtalnih
požarnih hidrantov na medsebojnih razdaljah do 80 m.
23. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)
Fekalna kanalizacija:
(1) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz
vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na omrežje
javne fekalne kanalizacije, ki se zaključi s čistilno
napravo.
(2) Za potrebe priključitve objektov na javno
kanalizacijsko omrežje se znotraj območja OPPN
predvidi gradnja novega kanalizacijskega omrežja z
navezavo na obstoječ fekalni kanal, ki poteka v trasi
lokalne ceste ob južnem robu območja OPPN.
(3) Za priključitev na kanalizacijsko omrežje je treba v
nadaljnjih
fazah
projektiranja
izdelati
ustrezno
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s
področja odpadnih vod in pogoji pristojnega izvajalca
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Meteorna kanalizacija:
(1) Padavinske vode je treba ponikati na zemljišču
investitorja.
(2) Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin.
(4) Odvajanje in čiščenje padavinske vode s parkirišč in
drugih utrjenih površin, na katerih se odvija motorni
promet, je treba izvajati v skladu s predpisi.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za potrebe napajanja objektov z električno energijo
se znotraj območja OPPN predvidi gradnja novega
električnega omrežja z navezavo na obstoječe omrežje,
ki ob južnem robu že sega v območje OPPN.
(2) Za priključitev na elektroenergetsko omrežje je treba
v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s tehničnimi
predpisi in standardi ter pogoji pristojnega upravljavca
distribucijskega omrežja. Razdelilna oz. priključno
merilna omarica mora biti dostopna z javnih površin.
Celotno NN omrežje mora biti izvedeno v kabelski
kanalizaciji.
(3) Točen način priključitve bo podan v soglasju za
priključitev, ko bodo poznane potrebe po električni moči.
(4) Pri
gradnji
objektov
v
varovalnem
pasu
elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati
zakonska določila in določila veljavnih podzakonskih
predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v
naravnem in življenjskem okolju.
(5) V primeru gradbenih del v območju obstoječih
elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri
upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno
dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega
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dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del)
prestavitve oz. zaščite obstoječih elektroenergetskih
naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije
nosi investitor. Vsa morebitna dela prestavitve oz. zaščite
obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo
upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške
investitorja.
25. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN in v trasi Pipanove ceste na
vzhodni strani potekajo obstoječi zemeljski TK vodi in TK
kabelska kanalizacija ter hrbtenični optični kabel za
povezavo Kranj-Šenčur-Preddvor-Jezersko in KranjŠenčur-Cerklje-letališče Brnik-Kamnik.
(2) Objekti na območju OPPN se lahko priključijo na
obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki ob južnem robu
že sega v območje OPPN.
(3) Za priključitev na telekomunikacijsko omrežje je
treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno
dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami
upravljavca posameznega omrežja.
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih
telekomunikacijskih naprav je treba izdelati projektno
dokumentacijo in izvesti prestavitve oz. zaščite obstoječih
telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi in pogoji
pristojnega upravljavca.
26. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Ob južnem in vzhodnem robu območja OPPN poteka
obstoječ distribucijski plinovod tlaka 1,0 bar v PE izvedbi.
(2) Za potrebe oskrbe objektov je mogoče dograditi
plinovodno omrežje tlaka 1,0 bar z navezavo na
obstoječe distribucijsko omrežje, ki ob južnem robu že
sega v območje OPPN.
(3) Za priključitev na plinovodno omrežje je treba v
nadaljnjih
fazah
projektiranja
izdelati
ustrezno
dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s pogoji
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.
(4) V primeru kakršnih koli gradbenih posegov v
varovalni pas plinovoda mora investitor naročiti zakoličbo
plinovoda in pridobiti pogoje za izvajanje del v
varovalnem pasu 2x2 m.
27. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Predvidena
razsvetljava
dostopnih
poti
in
funkcionalnih površin ob objektih in igriščih na območju
OPPN bo internega značaja in ne bo povezana s
sistemom javne razsvetljave.
(2) Vsa razsvetljava mora biti izvedena v kabelski
kanalizaciji.
(3) Krmilna omarica je obstoječa in je locirana ob
jugovzhodnem robu območja OPPN.
(4) Za potrebe izvedbe uradnih tekem pod razsvetljavo
mora razsvetljava ustrezati standardom s področja
športa.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Celotno območje športnega parka mora biti
opremljeno s koši za odpadke, ki se jih umesti ob glavnih
dostopnih poteh in igriščih.
(2) Za zbiranje komunalnih odpadkov je treba na
območju športnega parka zagotoviti zbirno mesto, to je
urejen prostor v objektu ali na prostem, kamor se
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in
odpadno embalažo. Zbirno mesto mora biti locirano na
utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi
vplivi ter vizualno zastrto (npr. z ozelenitvijo).
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(3) Velikost in količino zabojnikov se v fazi izgradnje
športnega parka dogovori s pooblaščeno organizacijo za
ravnanje z odpadki.
(4) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin. V
primeru, če odjemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, je
treba takoj po prevzemu odpadkov na odjemnem mestu
posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na zbirno
mesto.
(5) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti grajenih ali drugih ovir.
(6) Investitor oz. izvajalec morata v času gradnje
poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na
ustrezno deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.
VII.

Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine

29. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju
enote kulturne dediščine Šenčur – Vas, EŠD 14469,
naselbinska dediščina. V samem območju urejanja se na
severovzhodnem delu območja, v funkcionalni enoti FE
3, nahaja enota memorialne dediščine Šenčur –
Spomenik talcem NOB, EŠD 14141.
(2) Na območju funkcionalne enote FE 3 so dopustni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k
trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in
dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Pri načrtovanju zunanje ureditve športnega parka je
treba upoštevati krajinsko ureditev območja skladno z
določili tega Odloka in sisteme ozelenitve, določene v
grafičnem načrtu »4.2 Načrt krajinske ureditve«.
(4) Rob območja OPPN, ki meji na odprto podeželsko
krajino, se zasadi z visokodebelno vegetacijo dreves v
gručah. V okolici spomenika talcem se ohranja pieteten
pas praznega prostora, za katerem se z zasaditvijo
ustvari zeleno kuliso, ki pieteten značaj prostora ob
spomeniku loči od športnega parka.
(5) V času gradnje na območju funkcionalne enote FE 3
deponije viškov materialov niso dopustne.
(6) Za vsak poseg v enoto Šenčur – Spomenik talcem
NOB, EŠD 14141 je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po
predpisih za varstvo kulturne dediščine.
VIII.

Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih
virov ter ohranjanja narave

30. člen
(varstvo narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih
območij, ekološko pomembnih območij, pomembnih
območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti in območij,
predvidenih za zavarovanje.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji in obratovanju objektov ter pri urejanju
zunanjih površin je treba upoštevati predpise s področja
varstva zraka.
(2) Objekte je treba priključiti na ekološko čiste vire
energije.
(3) Pri gradnji je treba zagotoviti racionalno rabo
energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov.
(4) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse
ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih
materialov je treba preprečevati prašenje gradbišč in
okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene
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mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati
raznos materiala z gradbišč.
32. člen
(varstvo voda in varstvo tal)
(1) Območje OPPN ne tangira poplavnih, vodnih ali
priobalnih zemljišč, niti ne posega na poplavna območja
in območje varstvenih pasov virov pitne vode oz. na
vodovarstvena območja.
(2) Pri gradnji in obratovanju objektov ter pri urejanju
zunanjih površin je treba upoštevati določbe predpisov s
področja varstva voda in varstva tal.
(3) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah
ter predpisi s področja varstva okolja in odvajanja
odpadnih vod.
(4) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih
vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno
napravo in z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega
sistema.
(5) Padavinske vode je treba ponikati na način, da ne bo
prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja
okoliških površin.
(6) Pri gradnji je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti
in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacijo in zunanje ureditve.
33. člen
(varstvo pred hrupom in svetlobno onesnaženostjo)
(1) Območje OPPN je v skladu z OPN Šenčur
opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred
hrupom.
(2) Mejna raven hrupa ne sme presegati z veljavnimi
predpisi dovoljenje ravni.
(3) Stopnja varstva pred hrupom je lahko izjemoma
presežena za javne prireditve in podobne dogodke, na
katerih se uporablja zvočne ali druge naprave, za kar je
treba pridobiti soglasje občinske strokovne službe.
(4) Vsa predvidena razsvetljava v območju športnega
parka mora biti izvedena v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije je za vse
načrtovane ureditve športnih objektov oziroma površin
treba preveriti in ovrednotiti vplive hrupne in svetlobne
onesnaženosti na okolje. V primeru preseganja mejnih
vrednosti je na območju OPPN treba izvesti potrebne
omilitvene ukrepe (npr. protihrupne ograje, nasipi,
intenzivna ozelenitev ipd).
IX.

Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom

34. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
vključno z varstvom pred požarom)
(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne
nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.
(2) Objekti morajo biti grajeni potresno varno v skladu z
veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti.
Pri načrtovanju novih objektov in ureditev je treba
upoštevati projektni pospešek tal (0,225g) ter temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.
(3) Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
• odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne
protipožarne ločitve,
• neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne
površine za intervencijska vozila,
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•

vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
(hidrantno omrežje v skladu s predpisi).
(4) Obravnavano območje OPPN posega v območje
kontroliranega dela zračnega prostora Letališča Jožeta
Pučnika Ljubljana. Omejitvene ravnine letališča se nad
območjem urejanja nahajajo na nadmorski višini 408
m.n.v., kota terena območja pa je tu višja in se nahaja na
nadmorski višini cca. 411 m n.v.
(5) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov,
ki bi s svojo višino presegli višino okoliške pozidave t.j
nadmorsko višino 430 m n.v. oz. bi utegnili s svojo višino
vplivati na varnost zračnega prometa (tudi kandelabri
ipd.) je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje
Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, objekte
pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi.
X.

Dopustna odstopanja od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
35. člen
(dopustna odstopanja)

Splošno
(1) Dopustna so strokovno utemeljena odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih
s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in
drugih razmer ter pri projektiranju športnih objektov in
spremljajočih ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše
z vidika športnih normativov oz. iz gradbenotehničnega,
oblikovalskega, ekonomskega ali okoljevarstvenega
vidika, pri čemer pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere.
(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v
katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
Namembnost območja
(3) Površina posameznega predvidenega programa se
lahko povečuje oz. zmanjšuje na račun ostalih programov
na celotnem območju OPPN, razen na območju
funkcionalne enote FE 3.
(4) V okviru dopustnih dejavnosti iz 9. člena tega Odloka
je na območju funkcionalnih enot FE 1 in 2 možno
umeščati tudi druga športne objekte oz. površine, ki niso
navedeni v določilih tega Odloka in prikazani v grafičnih
načrtih.
Odstopanja pri legi in velikosti objektov
(5) Lega in velikost športnih objektov oz. površin ter
spremljajočih ureditev lahko odstopata od prikazanih v
ureditveni situaciji zaradi prilagoditev zahtevam veljavnih
predpisov in standardov s področja športa in v primeru
spremembe športnega programa v okviru dopustnih
dejavnosti iz 9. člena tega Odloka. Pri tem je treba
ohranjati predvideni koncept ureditve območja skladno z
zasnovo, prikazano v grafičnem delu OPPN (ohranjanje
koncepta prometne ureditve z umestitvijo glavne
promenade in krožno zasnovanim sistemom glavnih
povezav, upoštevanje sistemov ozelenitve).
(6) Lokacija maksimalne površine, znotraj katere je
dopustna postavitev nove pokrite tribune, lahko zaradi
prilaganja projektnim rešitvam odstopa od prikazane v
ureditveni situaciji.
(7) Glede na takšna odstopanja je dovoljeno tudi
odstopanje pri določitvi fiksnih točk za zakoličbo objektov.
(8) Gradnja podzemnih kletnih etaž novih objektov je
dovoljena na celotnem območju OPPN, v kakršnem
obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov in zaščita podtalnice.
Odstopanja pri zunanji ureditvi območja:
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(9) Zaradi prilagajanja projektnim rešitvam so dovoljena
odstopanja od predvidene zunanje ureditve območja,
prikazane na ureditveni situaciji.
(10) Oblikovanje prostora, kot npr. dostopne poti,
ploščadi, površine za igro in postavitev vadbene opreme
na prostem ipd., je lahko pravilno ali organsko
zasnovano.
(11) Dopustni sta sprememba pozicij obstoječih vhodov
na območje OPPN in ureditve novih.
Odstopanja pri izgradnji infrastrukture:
(12) Pri realizaciji prostorskega akta je dopusten tudi
drugačen potek tras infrastrukturnih vodov in naprav ter
prometnih ureditev od prikazanih (tudi po drugih
zemljiščih), če gre za prilagajanje stanju na terenu,
prilagajanje zasnovi športnih objektov oz. površin ali za
izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega,
prometno-tehničnega,
krajinskega,
finančnega ali okoljevarstvenega vidika. S spremembami
ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidene ureditve,
prav tako se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji.
(13) Za dopustna odstopanja se lahko šteje tudi gradnja
druge prometne, komunalne, energetske, komunikacijske
in druge infrastrukture, ki ni določena s tem Odlokom,
pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča
izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem Odloku.
Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in
površin:
(14) V skladu s projektno rešitvijo je dopustna
sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih
površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni
v skladu z veljavnimi predpisi.
XI.

Etapnost izvedbe

36. člen
(etapnost izvedbe)
(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so
medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje.
(2) Vsaka funkcionalna enota lahko predstavlja svojo
etapo, dopustna pa je tudi izvedba samo dela
funkcionalne enote, ki predstavlja zaključeno celoto.
Vsebinska konkretizacija posameznih etap se opredeli v
nadaljnjih fazah projektiranja.
(3) Najkasneje sočasno z izgradnjo vsake etape je treba
izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih
kapacitetah.
(4) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne
preoblikujejo v prvi oz. predhodnih etapah OPPN, ostaja
enaka dosedanji. Za njih velja obstoječi režim, s tem, da
se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so
potrebni za obratovanje že delujočega dela športnega
parka in nemoteno realizacijo predhodnih etap.
XII.

Drugi pogoji za izvajanje OPPN

37. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je
izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje in dostop
do delujočega dela športnega parka.
(2) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z nadzorom krajinskega arhitekta.
(3) Investitor in izvajalec morata zagotoviti, da med
gradnjo prometna varnost na sosednjih prometnicah ni
slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem
cestnem omrežju.
(4) V primeru izvedbe novih infrastrukturnih priključkov
preko javnih zemljišč oz. zemljišč v lasti ali upravljanju
Občine Šenčur je treba pridobiti soglasje za poseg oz.
prekop javnega zemljišča. Vse poškodbe na cesti,
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zemljiščih in komunalnih napravah, ki bi nastale pri
izvedbi predvidenih del, bremenijo investitorja in jih mora
nemudoma odpraviti.
(5) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse
začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material
odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa
uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
(6) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta Odlok, je treba
upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic
posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno
zakonodajo.
XIII.

Končne določbe

38. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
• odstranitev naprav in objektov,
• vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje na
mestu odstranjenih objektov (do s tem Odlokom
dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč),
• postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni na območju OPPN,
• spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN.
39. člen
(vpogled)
OPPN je na vpogled na sedežu Občine Šenčur in na
Upravni enoti Kranj.
40. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
41. člen
(veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter
na spletni strani Občine Šenčur in začne veljati osmi dan
po objavi.
Številka: 350-0002/2017-14
Datum: 20.6.2018
Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan

nepremičnine 3061790, obe k.o. 2119 - Šenčur ukine
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnini parc. št. 1949, ID nepremičnine 2894164 in
parc. št. 1950, ID nepremičnine 3061790, obe k.o. 2119 Šenčur se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-14/2018-2
Datum: 28.6.2018
Občina Šenčur
Ciril Kozjek, župan

OBČINA ŽETALE
620.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šenčur
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski
svet Občine Šenčur na 5. dopisni seji, dne 28.06.2018
sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA
DOBRA LOKALNEGA POMENA
1. člen
Občinski svet Občine Šenčur je odločil, da se pri parc. št.
1949, ID nepremičnine 2894164 in parc. št. 1950, ID

Odlok o organizaciji in načinu dela vaških
odborov

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12
– ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in na podlagi
40. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Žetale, na 19. redni seji, dne 28.
06. 2018, sprejel
ODLOK
O ORGANIZACIJI IN NAČINU DELA VAŠKIH
ODBOROV
I.

Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se določi organizacija in način dela
vaških odborov v Občini Žetale.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve
sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih
zadev v občini.
II.

619.
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Območja iz katerih se imenujejo člani vaških
odborov

3. člen
Območje, za katerega se imenujejo člani posameznega
vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano
s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
4. člen
V občini se imenujejo naslednji vaški odbori: Čermožiše,
Dobrina, Kočice, Nadole, Žetale in zajemajo istoimena
naselja.
III.

Imenovanje članov vaških odborov

5. člen
(1) Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog
komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinski svet.
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(2) Člani posameznega odbora se imenujejo za dobo
štirih let oziroma za obdobje mandata vsakokratnega
občinskega sveta.
6. člen
Vaški odbori štejejo pet članov.
7. člen
(1) Vsak vaški odbor ima svojega predsednika, ki ga
izvolijo člani odbora z večino glasov izmed sebe na prvi
seji odbora. Prvo sejo skliče župan najkasneje v 30 dneh
po imenovanju vaških odborov.
(2) Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor,
izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje
odločitev vaškega odbora, poroča zboru občanov o
svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo
organi Občine Žetale.
8. člen
Predsednik vaškega odbora skliče vaški odbor enkrat
letno, oziroma večkrat, če je to potrebno.
IV.

Način dela vaških odborov

9. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.
Odbori v okviru svojega delovnega področja opravljajo
naloge v skladu s statutom občine in poslovnikom
občinskega sveta. Obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.
10. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na
katerih je navzočih večina članov, z večino glasov
navzočih članov.
11. člen
Vaški odbori dajejo predloge in mnenja samo za
območja, za katera so imenovani.
Delo članov vaških odbor je častno.
V.

Prehodni in končni določbi

12. člen
Odbori se imenujejo najkasneje v
konstituiranju novega občinskega sveta.

90

dneh

po

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 032-0019/2015-10
Datum: 28.6.2018
Občina Žetale
Anton Butolen, župan

621.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Žetale

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12
– ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl. US, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter v skladu s 15. členom Statuta
Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žetale, na
svoji 19. redni seji, dne 28. 06. 2018, sprejel
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ODLOK
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŽETALE
I.

Splošne določbe

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi
organizacija in delovno področje ter urejajo druga
vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine
Žetale.
2. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z
zakoni, statutom, tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave je
s posebnim odlokom ustanovljena Skupna občinska
uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju:
skupna občinska uprava).
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z
občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji in drugimi
organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter
podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z
objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili
za javnost oziroma na drug način, ki omogoča javnosti,
da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan in
direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi
podžupan in javni uslužbenci občinske uprave.
5. člen
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski
upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in
osebnega dostojanstva ter zagotoviti čim hitrejše in lažje
uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi.
II.

Organizacija in delovno področje občinske
uprave

6. člen
(1) Organizacija občinske uprave je prilagojena nalogam
občinske uprave. Za opravljanje nalog občinske uprave je
ustanovljena Občinska uprava Občine Žetale s sedežem
v Žetale 4 (v nadaljevanju: občinska uprava), razen za
opravljanje nalog po tem odloku, za katere je
ustanovljena skupna občinska uprava.
(2) Občinska uprava mora zagotavljati:
• strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje
nalog občinske uprave,
• učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog
občinske uprave,
• zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje
pravic, interesov in obveznosti strank in drugih
udeležencev v postopku,
• usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev,
• polno zaposlenost uslužbencev v občinski upravi in
• učinkovito sodelovanje z organi občine in z drugimi
organi in institucijami.
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7. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti in
organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na
področju:
• splošnih zadev,
• normativno-pravnih zadev,
• upravnih zadev,
• javnih financ,
• gospodarstva, gospodarskih javnih služb in investicij,
• negospodarskih dejavnosti,
• varstva okolja,
• urejanja prostora,
• drugih področij iz pristojnosti občine.
(2) Skupna občinska uprava opravlja upravne,
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti na naslednjih področjih:
• urejanja prostora,
• varstva okolja
• pravne službe,
• občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
• občinskega redarstva in
• notranje revizije.
8. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb
občinski svet v skladu z zakonom z odlokom ustanovi
režijski obrat in sicer kot nesamostojno notranjo
organizacijsko enoto občinske uprave.
(2) Naloge in pristojnosti režijskega obrata se opredelijo
v posebnem odloku.
9. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava
naloge, ki se nanašajo na:
• delovanje župana, podžupana in direktorja občinske
uprave,
• administrativne in strokovne naloge s področja
delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, drugih občinskih organov ter nadzornega
sveta,
• obveščanje občinskega sveta o delu občinske
uprave,
• naloge v zvezi z vlogami,
• naloge v zvezi z volitvami, referendumi, zbori
občanov in ljudsko iniciativo,
• kadrovske zadeve in sistem plač javnih
uslužbencev občinske uprave,
• protokolarne zadeve,
• prireditve Občine Žetale,
• objavo splošnih aktov v Uradnem glasilu slovenskih
občin ter priprava gradiv za objavo v uradnem
glasilu Žetalske novice,
• informiranje občanov,
• strokovna in druga opravila pri sodelovanju občine z
drugimi občinami,
• sprejem, evidentiranje in odprava pošte,
• arhiviranje dokumentov,
• gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično
opremo,
• strokovno pomoč vaškim odborom in
• druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje
splošnih zadev.
10. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava
opravlja naslednje naloge:

•
•
•
•
•
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priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in
stališč, ki jih sprejemajo občinski svet, župan in
drugi občinski organi,
priprava pogodb in aneksov k pogodbam,
strokovna pomoč pri izvajanju volitev oziroma
referenduma,
pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim
občinskim organom in
druge naloge, ki po svoji naravi spadajo med
normativno-pravne zadeve.

11. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
• vodi upravne postopke in izdaja odločbe v teh
postopkih na I. stopnji,
• sodeluje v upravnih postopkih, v katerih odločajo
drugi pristojni organi in
• opravlja druge naloge z upravnega področja.
12. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja
naslednje naloge:
• priprava in izvajanje proračuna in priprava
zaključnega računa ter finančnih poročil,
• priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov aktov
s področja financ,
• opravlja finančna, knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun in koristnike proračunskih
sredstev,
• spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz
pristojnosti občine ter dajanje mnenj k oblikovanju
cen iz koncesijskih razmerij,
• spremljanje in analiza davkov in taks iz občinske
pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava
strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma
usklajevanje,
• priprava premoženjske bilance občine,
• statistična in analitična dela,
•
vodenje evidence osnovnih sredstev občine,
•
blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov,
•
obračun plač za zaposlene, za javna dela ter
obračun plačil za opravljanje funkcije za občinske
funkcionarje in
•
opravljanje drugih nalog s področja javnih financ.
13. člen
(1) Na področju gospodarstva, gospodarskih javnih
služb in investicij občinska uprava opravlja naslednje
naloge:
• priprava strategije razvoja občine ter programske
usmeritve in programe razvoja posameznih
dejavnosti s področja gospodarstva,
• priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov
ter spremljanje njihovega izvajanja na področju
gospodarstva in investicij,
• vodenje evidence stavbnih zemljišč, statistična in
analitična dela,
• priprava strokovnih podlag za organizacijo
gospodarskih javnih služb ter skrb za njihovo
izvajanje,
• izvajanje in vodenje postopkov javnega naročanja,
• opravljanje premoženjsko-pravnih zadev,
• pospešuje razvoj turizma, kmetijstva in podjetništva,
• priprava projektov s tega področja,
• priprava in izvajanje programov javnih del,
• spremljanje in analiziranje gospodarskega gibanja v
občini in
• druge naloge s tega področja.
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(2) Občinska uprava opravlja naloge s področja
izvajanja naslednjih gospodarskih javnih služb:
• oskrba s pitno vodo,
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode,
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov,
• urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
• vzdrževanje občinskih javnih cest,
• pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v
zavetišču,
• pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje
pokopališč,
• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav
na, ob, ali nad vozišči državnih cest, ki so
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma
varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
• varstvo pred požarom,
• odvoz in hramba nepravilno parkiranih in
zapuščenih vozil,
• dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne
razsvetljave,
•
izvajanje oglaševanja in plakatiranja,
•
urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.
14. člen
Na področju negospodarske dejavnosti občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
• priprava razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov
na področju negospodarskih dejavnosti,
• upravne naloge in vodenje upravnih postopkov s
področja zdravstva, socialnega varstva, kulture,
športa, otroškega varstva in javnih del,
• skrb za realizacijo programov v skladu s
proračunom,
• uresničevanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih
pravic nad zavodi, ki jih je ustanovila občina,
• urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za
občane,
• priprava javnih razpisov za društva in drugih oblik
organiziranosti in
• druge naloge s tega področja.
15. člen
Na področju urejanja prostora skupna občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
• priprava in vodenje postopkov za pripravo občinskih
prostorskih aktov ter njihovih sprememb in
dopolnitev,
• sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih
planov,
• sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države,
• podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi
prostorskimi akti in drugimi predpisi občine glede
varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede
minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir
obvezne občinske gospodarske javne službe,
• vodenje postopkov lokacijske preveritve,
• naloge občinskega urbanista,
• določanje razvojnih stopenj ter vodenje in
posodabljanje evidence o nezazidanih stavbnih
zemljiščih,
• izvajanje
nalog,
povezanih
z
delovanjem
prostorskega informacijskega sistema,
• izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške
politike na lokalni ravni,

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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priprava načrtov preskrbe in upravljanja z zemljišči,
priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem
sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega
predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na
določenem območju spremenile ali dopolnile
določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega
izvedbenega akta ali bo sorodni predpis
neposredno vplival na njegovo izvedljivost,
izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na
podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali
geodetskega podjetja,
sodelovanje v postopkih legalizacije objektov,
priprava poročila o prostorskem razvoju na območju
občin,
izvedba upravnih komasacij,
priprava aktov o predkupni pravici,
priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
priprava aktov o taksi za neizkoriščena stavbna
zemljišča,
priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za
prostorske akte,
strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri
urejanju prostora,
informacije iz uradnih evidenc,
naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
naloge v zvezi z javnim naročanjem na področju
urejanja prostora,
druge naloge s področja urejanja prostora v skladu
z veljavnimi predpisi.

16. člen
Na področju varstva okolja skupna občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
• priprava predpisov s področja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja,
• vodenje upravnih postopkov s področja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
• strokovna pomoč pri izvajanju predpisov s področja
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja,
• priprava in vodenje postopkov javnega naročanja s
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja,
• priprava in vodenje postopkov podelitve koncesije s
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja,
• priprava investicijske in druge dokumentacije,
potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga
sredstva,
• priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad
investicijami s področja varstva okolja,
• priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih
projektov s področja varstva okolja,
• upravne in strokovne naloge v zvezi z
zagotavljanjem varstva okolja,
• zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega
monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski
sistem varstva okolja,
• pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij
varstva okolja,
• zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje
javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave
in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
• zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim
osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva
okolja,
• druge strokovno tehnične in upravne naloge iz
področja varstva okolja,
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naloge varstva okolja, ki so jih na skupno upravo
prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z
ustanovitvenim aktom zveze občin,
druge naloge s področja varstva okolja v skladu z
veljavnimi predpisi.

(3) Medobčinsko redarstvo vodi vodja medobčinskega
redarstva. Vodja medobčinskega redarstva in občinski
redarji so pooblaščene uradne osebe.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski
redarji, so prihodek proračuna občine.

17. člen
Na področju pravne službe skupna občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
• priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in
drugih najzahtevnejših gradiv,
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih
postopkih ter vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov,
• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih
projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih
gradiv,
• priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih
svetov, odborov in komisij,
• priprava in vodenje postopkov javnih naročil na
vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave,
• priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na
vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave,
• vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov,
• priprava in pregled različnih vrst pogodb,
• urejanje kadrovskih zadev,
• vodenje
postopkov
ravnanja
s
stvarnim
premoženjem,
• varstvo osebnih podatkov,
• opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v
pristojnosti lokalne samouprave,
• druge naloge s pravnega področja v skladu z
veljavnimi predpisi.

20. člen
(1) Notranja revizija deluje kot skupna notranja revizijska
služba pri skupni občinski upravi za izvajanje nalog
notranjega revidiranja. Opravlja naloge notranjega
revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in
drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski
uporabniki.
(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno
in neodvisno ter je neposredno podrejena županu,
kateremu tudi neposredno poroča.
(3) Skupno notranjo revizijsko službo vodi vodja, ki v
okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela skupne notranje revizijske službe. Za
izvrševanje nalog odgovarja županu, za delo skupne
notranje revizijske službe v celoti pa skupaj vsem
županom občin, vključenih v notranjo revizijo.
(4) Skupna notranja revizijska služba opravlja naslednje
naloge:
• priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
• izvajanje rednih in izrednih revizij,
• svetovanje,
• izdelava letnih poročil o delovanju službe,
• sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
• druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v
skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Delovanje skupne notranje revizijske službe je
urejeno s pravilnikom, ki ga izda župan občine skupaj z
župani občin, ki so pristopile k skupni notranji revizijski
službi.

18. člen
(1) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva kot
prekrškovnega organa občine opravlja skupna občinska
uprava.
(2) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva se
izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije,
plakatiranja, zapuščenih vozil, vključevanju v redni odvoz
in ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbi s pitno vodo,
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, urejanju pokopališč, pokopališki in
pogrebni dejavnosti, nad gradnjami, za katere po
gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje
ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko
inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
(3) Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi.
(4) Občinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z
državnimi in občinskimi predpisi občine.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski
inšpektor, so prihodek proračuna občine.

III.

•
•

19. člen
(1) Naloge medobčinskega redarstva kot prekrškovnega
organa občine opravlja skupna občinska uprava.
(2) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s
področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje,
zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red,
zakonodaja cestah in o pravilih cestnega prometa,
zakonodaja o zaščiti živali ter drugih predpisov iz
pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh
zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.

Način dela,
delavcev

pooblastila

in

odgovornosti

21. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in
nadzira delo občinske uprave.
22. člen
(1) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor
občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se
nanašajo na izvajanje nalog občine.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za
imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev.
23. člen
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo
občinske uprave odgovoren županu.
(2) Direktor občinske uprave:
• vodi in usklajuje delo občinske uprave,
• skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
• izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji
ali za to pooblasti javne uslužbence občinske
uprave,
• opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
• skrbi za sodelovanje z drugimi organi občine,
• koordinira delo s skupno občinsko upravo na
področjih, za katere je ustanovljena in
• opravlja druge naloge, določene z zakoni in s
predpisi občine ter naloge, ki jih odredi župan.
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(3) Direktor občinske uprave izdaja odločbe in druge
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih
uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to
pooblasti.
24. člen
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema
občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi
zakone in druge predpise države, kadar v skladu z
zakonom odloča o upravnih zadevah iz državne
pristojnosti.
(2) Občinska uprava in skupna občinska uprava
odgovarjata županu za stanje na področju, za katerega je
bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih
področjih, izvaja zakonodajo in druge predpise, daje
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih
področjih ter opravlja druge strokovne zadeve.
25. člen
(1) Občinska uprava odloča o upravnih zadevah iz
občinske pristojnosti na prvi stopnji, na drugi stopnji pa
župan, razen če je z zakonom določeno drugače.
(2) O upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti odloča
direktor občinske uprave.
(3) Za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje
posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe lahko
župan pooblasti javne uslužbence občinske uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o
upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti na
prvi stopnji, če ni z zakonom določeno drugače.
26. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska
uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa
zakon.
(2) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske
uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
27. člen
(1) O izločitvi javnega uslužbenca v občinski upravi
odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve
javnega uslužbenca o zadevi tudi odloči, če je javni
uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih
zadevah.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi
odloči.
28. člen
(1) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo
sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje
javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja,
lahko župan občinske uprave ustanovi delovne skupine
in druge oblike sodelovanja.
(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine,
vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
29. člen
(1) Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske
uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi
delovno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci
nalog.
(2) S sklepom župan določi sestavo delovne skupine,
naloge, rok za izvedbo naloge, sredstva in druge pogoje
za njeno delo.

Stran 1550

30. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter
razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja
občinske uprave, ki jih opravljajo posamezni javni
uslužbenci, se določi z aktom o sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
31. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s
pristojnostmi, navodili in pooblastili.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v
skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo
delovati politično nevtralno in nepristransko z
upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih
uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela
skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v
postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti,
kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz
pristojnosti občine. Javni uslužbenci morajo varovati tajne
podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega
dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in
se v ta namen usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer
pogoje za usposabljanje in izpopolnjevanje zagotavlja
delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme
ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, primerno
mora upoštevati pravice in dolžnosti in interese oseb.
Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora
uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril,
določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito
uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših
rezultatov ob enakih stroških oziroma doseganja enakih
rezultatov ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do
uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da
ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse
informacije in dokumente, s katerimi se seznani pri
svojem delu.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov
interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila
veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni
direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko
pa županu.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Žetale (Uradni list RS, št. 41/99).
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 032-0019/2015-9
Datum: 28.6.2018
Občina Žetale
Anton Butolen, župan

622.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Žetale
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Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 58.
člena Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Žetale (Uradno glasilo Slovenskih
občin, št. 25/18) 15. člena Statuta Občine Žetale – UPB-1
(Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 54/17) je Občinski
svet Občine Žetale na svoji 19. redni seji, dne 28. 06.
2018 sprejel
PRAVILNIK
O TARIFNEM SISTEMU ZA OBRAČUN STORITEV
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINI ŽETALE
I.

Predmet tarifnega pravilnika

1. člen
(1) Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale (v
nadaljevanju: tarifni pravilnik) skladno s 58. členom
Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 25/18; v nadaljevanju: odlok) določa tarifni
sistem za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb:
• zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
• odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov in
• zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada.
(v nadaljevanju: javna služba)
(2) Tarifni pravilnik se uporablja za vse povzročitelje
odpadkov in druge uporabnike s prve, druge, tretje in
četrte točke prvega odstavka 7. člena Odloka o načinu
opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale (Uradno
glasilo Slovenskih občin, št. 25/18).
(3) Tarifni pravilnik določa način oblikovanja postavk
tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
vključuje zbiranje:
a) ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s
seznama odpadkov,
b) kosovnih odpadkov,
c) odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
d) odpadkov s tržnic,
e) odpadkov iz čiščenja cest,
f) mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
MKO),
g) izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z izrabljenimi gumami.
2. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
4. zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada.
2. člen
(1) Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki
nastajajo v zvezi z:
• zbiranjem in odvozom ločenih frakcij iz podskupin
15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
• zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov,
• zbiranjem in odvozom odpadkov z vrtov, parkov in
pokopališč,
• zbiranjem in odvozom odpadkov s tržnic,
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zbiranjem in odvozom odpadkov iz čiščenja cest,
zbiranjem in odvozom MKO,
zbiranjem in odvozom BIO,
zbiranjem in odvozom izrabljenih gum v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
• delovanjem zbirnih centrov,
• zbiranjem in odvozom odpadkov s premično
zbiralnico,
• obdelava BIO odpadkov,
• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov,
• manipulacijo oziroma pretovarjanjem odpadkov,
• nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od 80,
120, 240, 550, 770 in 1100 litrov.
(2) Prihodki doseženi s posebnimi storitvami se
upoštevajo pri kalkulaciji lastne cene.
•
•
•
•

3. člen
(1) Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne
infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki sta na
računu prikazane ločeno.
(2) Cena javne infrastrukture vključuje:
• stroške amortizacije ali najema te javne
infrastrukture,
• stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
• stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za
služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo,
obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
• finančno jamstvo in
• odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi
stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje
ali obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se
upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih
pogodb.
(3) Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se
nanašajo na opravljanje storitev.
II.

Obračun storitev zbiranja
komunalnih odpadkov

določenih

vrst

4. člen
(1) Cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot
količnik med letnimi stroški zbiranja odpadkov in celotno
letno količino zbranih odpadkov iz prve točke tretjega
odstavka 1. člena tega tarifnega pravilnika. V ceno
storitev zbiranja so vključene vse vrste komunalnih
odpadkov zbrane iz zbiranja in odvoza MKO, zbiranja in
odvoza ločeno zbranih frakcij(odpadni papir in karton;
odpadno embalažo iz papirja in kartona; odpadno
embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01
06), zbiranje in odvoza ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov iz zbiralnic ločeno zbranih frakcij, zbiranjem in
odvozom kosovnih odpadkov, zbiranjem in odvozom
nevarnih odpadkov in zbiranjem in odvozov zbranih
ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz zbirnih centrov.
(2) Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu,
ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, se oblikuje
na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna
glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza.
(3) Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih
odpadkov določi izvajalec javne službe, v tehničnem
pravilniku.
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(4) Izvajalec javne službe ceno zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov razen BIO, izraženo v kg,
zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino
zabojnika za MKO in pogostost odvoza zabojnika, in
sicer tako, da se mesečno razdeli masa v zadnjem
obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na
uporabnike glede na prostornino zabojnika za MKO in
pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe
mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na
krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni
strani izvajalca javne službe.
(5) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih
storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:

(6) Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov se izračuna na
naslednji način:
• Cena posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena
v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski volumen
zabojnika v l.
III.

Obračun storitve zbiranja bio odpadkov

5. člen
(1) Cena storitve zbiranja BIO odpadkov, izražena v
EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški
zbiranja in obdelave BIO odpadkov in celotno količino
zbranih BIO odpadkov iz druge točke tretjega odstavka 1.
člena tarifnega pravilnika.
(2) Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev
javne službe ravnanja z BIO odpadki, in v delu, ki se
nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg
opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na
prostornino zabojnika za BIO odpadke in pogostost
odvoza.
(3) Pogostost odvoza BIO odpadkov se določi v
tehničnem pravilniku.
(4) Izvajalec javne službe ceno zbiranja BIO odpadkov,
izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede
na prostornino zabojnika za BIO in pogostost odvoza
zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli masa v
zadnjem obračunskem obdobju zbranih BIO odpadkov na
uporabnike glede na prostornino zabojnika za BIO in
pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati
porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen
način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne
službe.
(5) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih
storitev zbiranja BIO odpadkov med uporabnike se
izračuna na naslednji način:

(6) Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja BIO
odpadkov se izračuna na naslednji način:
• Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez
DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski
volumen zabojnika v l.
IV.

Obračun storitev obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov
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6. člen
(1) Cena storitev obdelave, izražena v EUR na kilogram,
se ugotovi kot količnik med stroški obdelave in celotne
količine zbranih MKO v kilogramih.
(2) Izvajalec javne službe ceno obdelave izraženo v kg,
zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino
zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in
sicer tako, da se mesečno razdeli masa v zadnjem
obračunskem obdobju obdelanih MKO. Izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati
porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen
način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne
službe.
(3) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih
storitev obdelave MKO med uporabnike se izračuna na
naslednji način:

(4) Izračun mesečnega stroška storitve obdelave MKO
se izračuna na naslednji način:
• Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez
DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski
volumen zabojnika v l.
V.

Obračun
predelave
odpadkov

storitev
odlaganja
ostankov
ali odstranjevanja komunalnih

7. člen
(1) Cena storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, izražena v EUR na
kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški odlaganja in
deležem odloženih odpadkov od celotne količine
obdelanih MKO v kilogramih.
(2) Izvajalec javne službe ceno odlaganja izraženo v kg,
zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino
zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in
sicer tako, da se mesečno razdeli masa v zadnjem
obračunskem obdobju odloženih MKO. Izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati
porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen
način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne
službe.
(3) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih
storitev odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
MKO med uporabnike se izračuna na naslednji način:

(4) Izračun mesečnega stroška storitve odlaganja
ostankov ali odstranjevanja MKO se izračuna na
naslednji način:
• Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez
DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski
volumen zabojnika v l.
VI.

Obračun
storitev
javne
večstanovanjskih objektih

službe

v

8. člen
(1) Obračun storitev javne službe v večstanovanjski
objektih, se porazdeli tako, da se skupni stroški
porazdelijo po gospodinjstvih glede na število članov v
posameznem gospodinjstvu, v odvisnosti od vseh
stanovalcev v večstanovanjskem objektu.
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(2) Izračun mesečnega stroška posamezne storitve
javne službe v večstanovanjskih objektih se izračuna na
naslednji način:
• Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez
DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski
volumen zabojnika v l.
(3) Obračunski volumen zabojnika je dejanski volumen
glede na pogostost odvoza komunalnih odpadkov na
mesec.
(4) Račun za posamezno prevzemno mesto se izstavi
upravitelju večstanovanjske stavbe, kateri stroške
porazdeli v skladu z 54. členom odloka in prvim
odstavkom 8. člena tarifnega pravilnika.
(5) V kolikor večstanovanjska stavba nima upravitelja,
izvajalec javne službe porazdeli stroške v skladu z 54.
členom odloka in prvim odstavkom 8. člena tarifnega
pravilnika.
VII.

Obračun storitev
uporabnikom

javne

službe

drugim

9. člen
(1) Obračun storitev javne službe drugim uporabnikom
se zaračuna v skladu 4., 5., 6. in 7. členom tarifnega
pravilnika, razen za pogodbene uporabnike, ki se jim
zaračuna v skladu cenikom izvajalca javne službe.
VIII.

Obračun storitev javne službe za počitniško
hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno
enoto

10. člen
(1) Za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno
stanovanje ali poslovno enoto, kjer ni stalno prijavljenih
stanovalcev in ni v stalni uporabi, se za porazdelitev
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki upošteva tretjina velikosti
najmanjšega zabojnika (80 litrov) in najmanjša pogostost
odvoza, ki ureja opravljanje javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2) Lastniki objektov v skladu s prejšnjim odstavkom od
izvajalca prejmejo 6 vreč za MKO volumna 90 l, 6 vreč za
embalažo volumna 110 l in 6 vreč za papir volumna 40 l,
ki jih dvignejo na blagajni izvajalca javne službe v času
uradnih ur.
(3) Izračun mesečnega stroška za posamezno
počitniško hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno
enoto se obračunava na naslednji način:
• Mesečni strošek posameznih storitev v EUR (brez
DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x 1/3
najmanjšega obračunskega volumna zabojnika v l.
(4) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni
obveznosti zbiranja komunalnih odpadkov. Za opuščeni
objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati,
nima hišne številke ter komunalnih priključkov ter ni več v
evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije
evidentiran kot stavba.
IX.
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(2) V primeru večstanovanjskega objekta, se stroški
zamenjave zabojnika porazdelijo med uporabnike v
skladu z 8. členom tarifnega pravilnika.
(3) Uporabnik v primeru poškodovanega zabojnika,
zamenjavo tega zabojnika uredi izključno pri izvajalcu
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov.
(4) Individualna gospodinjstva in drugi uporabniki, lahko
odjavijo določeno vrsto zabojnikov (izjema je MKO) v
skladu z določili odloka in tehničnega pravilnika, v
stroške odjave določenega zabojnika je vštet odvoz
zabojnika v skladu s cenikom izvajalca javne službe. V
kolikor uporabniki odjavijo zabojnik za ločene frakcije se
le-ti nadomestijo s tipskimi namenskimi vrečami.
(5) Izvajalec v skladu s tehničnim pravilnikom omogoča
čiščenje/pranje zabojnika za BIO odpadke 1-krat letno. V
kolikor
povzročitelj
izrazi
željo
po
dodatnem
čiščenju/pranju zabojnika, se storitev obračuna v skladu s
cenikom izvajalca javne službe.
X.

Ostale storitve javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov

12. člen
(1) Izvajalec javne službe v vsakem naselju kosovne
odpadke prevzema dvakrat v koledarskem letu z zbiralno
akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali dvakrat v
koledarskem letu od uporabnika na njegov poziv.
(2) V kolikor uporabnik storitev naroči dodaten odvoz
kosovnih in drugih vrst odpadkov mora plačati stroške
storitve po ceniku izvajalca javne službe.
XI.

Zbirni center

13. člen
(1) Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira vrste
odpadkov, kot to določa tehnični pravilnik.
(2) Uporabnik storitev lahko v zbirnem centru
brezplačno odda vrste in količine odpadkov, kot to določa
tehnični pravilnik.
XII.

Končne določbe

14. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta od
sprejema tega pravilnika uvesti vse spremembe, ki še
niso bile uvedene.
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-0019/2015-8
Datum: 28.6.2018
Občina Žetale
Anton Butolen, župan

Obračun stroškov nabave, odvoza, zamenjave
in vzdrževanja tipiziranih zabojnikov

11. člen
(1) Zamenjava zabojnikov se obračuna po ceniku, ki ga
določi izvajalec javne službe. V stroške zamenjave
zabojnika je vštet odvoz starega in dostava novega
zabojnika na lokacijo povzročitelja odpadkov. V kolikor se
ugotovi, da je tipizirani zabojnik poškodoval ali uničil
izvajalec javne službe, je ga le ta dolžen brezplačno
zamenjati.

623.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Žetale

Na podlagi 58. člena Odloka o načinu opravljanja
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Žetale (Uradno glasilo
Slovenskih občin, št. 25/18) in 15. člena Statuta Občine
Žetale – UPB-1 (Uradno glasilo Slovenskih občin, št.
54/17) je Občinski svet Občine Žetale na 19. redni seji,
dne 28. 06. 2018, sprejel
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TEHNIČNI PRAVILNIK
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
ŽETALE
1.

•

Splošne določbe

1. člen
(vsebina tehničnega pravilnika)
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Žetale (v nadaljevanju: tehnični
pravilnik) skladno z 58. členom Odloka o načinu
opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale (v
nadaljevanju: odlok) obsega:
1. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki.
2. Tehnologijo, pogoje in način zbiranja odpadkov.
3. Frekvenco prevzemanja odpadkov.
4. Tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke in
merila za določanje izhodiščne prostornine
zabojnikov za zbiranje odpadkov.
5. Minimalne standarde za določitev zbirnih mest,
prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest in
zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi
prevzemnimi mesti za nedostopne kraje.
6. Podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih
odpadkov v zbirnem centru.
7. Podrobnejšo vsebino registra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov.
8. Druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne
službe.
9. Javne prireditve in čistilne akcije.
10. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki.
11. Obračun storitev ravnanja z odpadki.
12. Reklamacijski postopek.
13. Izterjava.
14. Nadzor na terenu.
15. Prehodne in končne določbe.
(2) Določbe tehničnega pravilnika se nanašajo na
izvajanje obvezne gospodarske službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov in drugih odpadkov, ki se
zbirajo v okviru te javne službe in so opredeljeni v tem
tehničnem pravilniku (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi uporabljeni v tehničnem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
• Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in
njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih,
poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter
javnega sektorja.
• Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
povzročitelj) je po tem tehničnem pravilniku vsaka
fizična ali pravna oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča
nastajanje komunalnih
odpadkov.
• Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali
pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
• Drugi uporabnik je vsak uporabnik (pravne osebe,
javni zavodi, šole, vrtci in samostojni podjetniki),
razen gospodinjstva na območju individualnih
gospodinjstev in večstanovanjskih objektov.
• Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno
s tem tehničnim pravilnikom izpolnjuje pogoje za
vključitev v sistem obveznega ravnanja s
komunalnimi odpadki.
• Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki
nameščene predpisane zabojnike za zbiranje

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
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komunalnih odpadkov v času do prevzema
odpadkov.
Prevzemno mesto je v naprej določen prostor, kjer
povzročitelji odpadkov v predpisanih zabojnikih ali
tipiziranih vrečah z logotipom izvajalca prepuščajo
odpadke po vnaprej določenem letnem razporedu
izvajalcu javne službe.
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava,
obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z
nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po
prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje
odpadkov.
Prepuščanje odpadkov je postopek oddaje
odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega
lista izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov.
Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe,
vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiščenjem za namen prevoza do
naprave za obdelavo odpadkov.
Obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja,
vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje.
Ponovna uporaba je postopek, pri katerem se
proizvodi ali sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno
uporabijo za enak namen, za katerega so bili
prvotno izdelani.
Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi
odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo oz.
sestavo odpadkov, tako da se olajša posamezna
obdelava odpadkov.
Oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje
ravnanje z evidenčnim listom.
Mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: MKO)
so odpadki, ki se skladno s predpisom s prilogo
Sklepa Komisije 2014/955/EU uvrščajo med
odpadke s številko 20 03 01 iz sezama odpadkov,
razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov
s čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz
čiščenja greznic.
Nevarni odpadek je vsak odpadek, ki ima eno ali
več lastnosti, ki so opredeljene v prilogi Uredbe
1357/2014/EU.
Biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in
iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz
gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in
trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov
za predelavo hrane.
Gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri
gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije,
adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.
Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno z
odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki sicer kot javno podjetje ali
koncesionar.
Zabojnik za odpadke je tipizirana posoda, velikosti
80 l, 120 l, 240 l, 550 l, 770 l in 1100 l za potrebe
enega ali več uporabnikov za zbiranje komunalnih
odpadkov.
Obračunski volumen zabojnika je dejanski volumen
glede na pogostost odvoza komunalnih odpadkov
na mesec
Posebne plastične vrečke so vrečke označene z
logotipom izvajalca javne službe.
Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje
bioloških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in
kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu
gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za
večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj lahko
kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske
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odpadke, če ima za tako kompostiranje na
razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja
postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem
kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali
javnih poti ne vidi.
• Kontejner oziroma keson je zaprt ali odprt zabojnik
za odpadke velikosti od 5 m3 do 10 m3 za zbiranje
različnih vrst odpadkov.
• Zbiralnica ločenih frakcij (v stari terminologiji
imenovana: ekološki otok) je pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer
povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije prepuščajo.
• Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov,
vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiščenjem komunalnih odpadkov
za namene prevoza do naprave za obdelavo
odpadkov.
• Smetarsko vozilo je specializirano vozilo za zbiranje
in odvoz odpadkov.
• Vozilo za kontejnerski odvoz, samonakladalec je
specialno vozilo za odvoz in praznjenje od 5 m3 do
20 m3 kontejnerjev.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku,
imajo enak pomen, kot je določeno v odloku, zakonih in v
podzakonskih predpisih, iz področja ravnanja z odpadki.
3. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje
komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje
ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki
in predpisi, ki urejajo odpadke.
(2) Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti
zagotovljeno za celotno območje občine.
(3) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s
seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
MKO),
8. bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
7. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z izrabljenimi gumami.
(4) Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti zagotavlja:
Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti zagotavlja:
• zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat
do vrat,
• zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali
na poziv uporabnika,
• zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in
premičnih zbiralnicah,
• zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
• predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje
zbranih odpadkov v zbirnem centru,
• izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih
odpadkov,
•
oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
•
ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
2.

Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki

4. člen
(tehnologija ravnanja z odpadki)
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka
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na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine
odpadkov.
(2) V občini Žetale (v nadaljevanju: občina) se odpadki
zbirajo ločeno na več načinov, odvisno od vrste in
lastnosti odpadkov ter značilnosti naselij.
(3) Povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na
izvoru, izvajalec javne službe pa jih prevzema na način
oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma
naselje, v katerem nastajajo odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na
različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti
naselij in tehnologije zbiranja.
3.

Tehnologija, pogoji in način zbiranja odpadkov

5. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) V skladu s predpisi s področja varstva okolja je
obvezno ločevanje odpadkov na izvoru – pri
povzročiteljih odpadkov.
(2) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov obsega:
• zbiranje/prevzemanje MKO pri povzročiteljih
odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju
individualnih
gospodinjstev,
večstanovanjskih
objektov in drugih uporabnikov,
• zbiranje/prevzemanje
BIO
pri
povzročiteljih
odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju
vključenih
individualnih
gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
• zbiranje/prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir
in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona;
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06) pri povzročiteljih
odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na območju
individualnih
gospodinjstev,
večstanovanjskih
objektov in drugih uporabnikov,
• zbiranje/prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij
(odpadne embalaže iz stekla), na območju
individualnih
gospodinjstev,
večstanovanjskih
objektov in drugih uporabnikov, kjer se ti odpadki ne
zbirajo »od vrat do vrat«.
(3) Zbiranje in odvoz drugih odpadkov obsega:
• zbiranje/prevzemanje
nevarnih
odpadkov
iz
gospodinjstev v letnih akcijah s premično zbiralnico
in zbirnem centru,
• zbiranje/prevzemanje
kosovnih
odpadkov
iz
gospodinjstev v letnih akcijah, na vpoklic in zbirnem
centru,
• zbiranje/prevzemanje gradbenih odpadkov v
zbirnem centru in pravilno ravnanje z njim, skladno
z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
• zbiranje/prevzemanje gradbenega materiala, ki
vsebuje azbest »salonitne plošče« na zbirnem
centru in pravilno ravnanje z njim, skladno z Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni
list RS, št. 34/08),
• zbiranje/prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč na
občinskih pokopališčih in pravilno ravnanje z njimi,
skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi
nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08)
• zbiranje/prevzemanje vseh ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov v zbirnem centru.
6. člen
(oprema za izvajanje javne službe)
Zbiranje odpadkov in njihov prevoz se zagotavlja s
specialnimi vozili za:
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praznjenje zabojnikov volumnov od 80 do 1.100 l t.i.
smetarska vozila in vozila za pranje zabojnikov,
nalaganje tipskih vrečk za zbiranje odpadkov, t.i.
smetarska vozila,
kontejnerje, volumnov od 5 do 10 m3, t.i.
kontejnerska vozila,
kontejnerje, volumnov od 10 do 35 m3, t.i. abroll
vozila,
prevoz odpadkov v razsutem stanju, t.i. ceradarji,
kombi vozila za prevzem manjših količin odpadkov,
druga namenska vozila za zbiranje in prevoz
odpadkov.

7. člen
(pogoji zbiranja odpadkov)
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in
izvajalec javne službe dolžna upoštevati so:
• Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, ki se za
individualna gospodinjstva nahaja na zasebnem
zemljišču,
večstanovanjske
objekte
na
pripadajočem zemljišču k stavbi (t.i. funkcionalnem
zemljišču) in na območju na skupnih površinah
povzročiteljev odpadkov.
• Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen
prostor, ki ga določi izvajalec javne službe in je ob
robu pločnika, magistralne, regionalne, lokalne in
krajevne ceste. Prevzemno mesto ni oddaljeno več
kot tri (3) metrov od roba prometne/transportne poti.
• Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi zbirno mesto,
če se le to nahaja za individualna gospodinjstva na
zasebnem zemljišču in za večstanovanjske objekte
na pripadajočem zemljišču k stavbi.
• Povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske tipske
vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti
pravočasno, to je najkasneje do 6. ure na dan
odvoza.
• Povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in
prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na
teh mestih ter na dovoznih poteh do prevzemnih
mest.
• Povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih
odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane
vreče, ne glede na to, ali so na zbirnem ali
prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi
zabojnikov zaprti, vreče pa zavezane s trakom.
• Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu
javne službe zagotoviti nemoten dostop do
prevzemnih mest.
• Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike
za odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako,
da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za
opravljanje dejavnosti, da se ne onesnaži
prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne
poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se
opravlja delo. V primeru da izvajalec javne službe
onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga
je dolžan očistiti na lastne stroške.
• V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj
časa trajajoča vročina, zapora cest, sneg, poledica
itd. …) lahko izvajalec javne službe uporabnike s
predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno
običajen način pozove, da zabojnike in/ali tipizirane
vreče postavijo na začasno prevzemno mesto.
• Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober
gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
• Za povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim
vozilom ni mogoč, se za enega ali več
povzročiteljev
določi
lokacijo
skupnega
prevzemnega mesta. Lokacijo določi izvajalec javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih
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odpadkov skupaj s povzročitelji. V primeru, ko je
lokacija sporna, jo določi občinski organ pristojen za
ravnanje s komunalnimi odpadki po pridobitvi
mnenja izvajalca javne službe.
Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za
določeni oziroma naročeni volumen odpadkov ali
tipiziranih vreč z logotipom izvajalca javne službe.
MKO, BIO, ločenih frakcij (odpadni papir in karton;
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz
stekla) postavljenih ob zabojnikih izvajalec javne
službe ni dolžan prevzeti. V primeru trenutno
povečanih potreb morajo povzročitelji naročiti
dodatni zabojnik oz. vreče, ki jih povzročitelji
nabavijo od izvajalca javne službe in na katerih je
logotip izvajalca javne službe. Druge vreče z MKO,
BIO, ločenimi frakcijami (odpadni papir in karton;
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz
stekla) izvajalec ni dolžan prevzeti.
Če povzročitelj odpadkov ugotovi, da obstoječi
zabojnik ne zadošča njegovim potrebam, ga je
dolžan zamenjati za večjega, ustrezne prostornine,
ki bo zadostil njegovim potrebam.
V kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da pri
povzročitelju obstoječi zabojnik za odpadke ne
zadošča dejanski količini odpadkov, mora izvajalec
javne službe takega povzročitelja opozoriti, da si
priskrbi nov, večji zabojnik ustrezne prostornine, ki
bo zagotovil njegovim potrebam. V kolikor
povzročitelj po takem opozorilu izvajalca tega ne
stori, mu lahko obstoječi zabojnik za večjega
zamenja izvajalec na stroške povzročitelja.
Odlaganje MKO, BIO, ločenih frakcij (odpadni papir
in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona;
odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža iz
stekla) v nenamenske zabojnike ali ob njih ni
dovoljeno.
Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih
zabojnikih za odpadke po navodilih, ki jih prejme od
izvajalca javne službe.
V primeru da izvajalec javne službe ugotovi ob
prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne ločuje
odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za
ravnanje z odpadki, ga je izvajalec javne službe
dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr.
opozorilo na posode).

8. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima
status
uporabnika
stavbe
(lastnik,
najemnik,
podnajemnik, upravnik) se mora obvezno vključiti v
sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in se mu pred
vključitvijo določi:
• natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi
le tega je izvajalec javne službe dolžan upoštevati
pogoje dostopa s specialnimi vozili ter prometne in
lastninske razmere lokacije),
• velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za
odpadke in pogoje glede dostopa pooblaščenih
delavcev izvajalca javne službe,
• pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
• pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
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• terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem ali
prepuščanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe
stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne
službe o pričetku uporabe objekta v roku osem (8) dni od
dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem
ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih
podatkov je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov upravičen do podatkov iz javnih
evidenc na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem
ravnanja z odpadki in obračuna storitev, skladno z
odlokom in veljavno zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in
kopičenje MKO ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za
odstranjevanje MKO. Povzročitelj, ki MKO kopiči, jih
sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven
namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju MKO,
je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo in
odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z
odpadki.
9. člen
(način zbiranja odpadkov)
Glede na vrste odpadkov in pogojev poteka zbiranje
odpadov po naslednjih tehnologijah:
Zbiranje po sistemu od vrat do vrat
Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
• mešane komunalne odpadke,
• biološke odpadke,
• odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov,
• odpadni papir.
1. Zbiranje MKO
Zbiranje MKO na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po
sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza
na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna
tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z
zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme
biti manjša od 80 litrov.
Izvajalec javne službe mora pred oddajo MKO v
obdelavo zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov v
skladu z zahtevami vsakokratne veljavne zakonodaje, s
katero ugotovi njihovo sestavo.
Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v
nadaljnje ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena
obdelava v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
2. Zbiranje ločeno zbranih frakcij
Zbiranje ločeno zbranih frakcij (odpadni papir in karton;
odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06)
na
območju
individualnih
gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po
sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza
na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna
tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z
zabojnikom za zbiranje odpadnega papirja in kartona,
katerega prostornina ne sme biti manjša od 120 litrov.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z
vrečko za zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadne mešane embalaže s
številko odpadka 15 01 06, s prostornino, ki ne sme biti
manjša od 110 litrov.
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3. Zbiranje BIO
Zbiranje BIO na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po
sistemu »od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza
na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna
tehnologija zbiranja odpadkov v občini.
Izvajalec javne službe zbira BIO po sistemu od vrat do
vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi z
zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme
biti manjša od 120 litrov.
Zbiranje BIO odpadkov je obvezno za vse povzročitelje
BIO odpadkov iz gospodinjstva, ki sami te odpadke hišno
ne kompostirajo.
Povzročitelji odpadkov, ki BIO ne kompostirajo sami v
hišnem kompostniku, le te zbirajo v vodotesnih tipskih
zabojnikih, opredeljenimi v drugi točki drugega odstavka
11. člena tehničnega pravilnika, izvajalec javne službe pa
zagotavlja reden odvoz v kompostarno, kjer izvaja
kompostiranje BIO, skladno z Uredbo o predelavi
biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali
digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15).
V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom BIO,
izvajalec javne službe izvaja pranje zabojnikov za to vrsto
odpadkov v okviru storitev javne službe, in sicer pri
drugih
uporabnikih
1-krat
letno,
na
območju
večstanovanjskih objektih 1-krat letno in na območju
individualnih gospodinjstev 1-krat letno. Pranje
zabojnikov izvaja s čistilno opremo, ki omogoča pranje in
dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov
ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki
nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi
ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov,
da lastne BIO kompostirajo v hišnem kompostniku.
Povzročitelj svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno
sporoči izvajalcu javne službe na podlagi vprašalnika, ki
ga izvajalec javne službe posreduje povzročiteljem.
Izvajalec javne službe odločitev o hišnem kompostiranju
pri povzročiteljih preverja 1-krat letno.
Povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje BIO,
morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno
kompostiranje, ki so navedeni v »Prilogi1« Uredbe o
ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom.
Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno
kompostiranje objavi na svoji spletni strani.
4. Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij
Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij (odpadne embalaže
iz stekla) na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov je
tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelji komunalnih
odpadkov odlagajo odpadno embalažo iz stekla v
ustrezno označene zabojnike.
Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo
na utrjeni ali tlakovani površini.
Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski
zabojniki za drobno odpadno embalažo iz stekla.
Namenski zabojniki na zbiralnicah so:
• zabojnik z belim in zelenim pokrovom za zbiranje
drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za
drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse
vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev brez
pokrovčkov.
V zabojnike na zbiralnicah je prepovedano odlagati:
• stekleno embalažo z vsebino, okensko ravno steklo,
ogledala, svinčevo steklo, armirano steklo, kristal,
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žarnice, porcelan, keramiko, glinene izdelke,
pločevinaste in plastične pokrovčke.
Zabojniki na zbiralnicah morajo biti opremljeni z
nalepkami z nazivom odpadka, podrobneje pa o tem
izvajalec javne službe povzročitelje odpadkov obvešča v
okviru obveščanja in izobraževanja.
5. Zbiranje/prevzem odpadnih nagrobnih sveč
Odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira
izvajalec javne službe na vseh občinskih pokopališčih v
za to posebej namenjenih in označenih zabojnikih
kapacitete 120 l, 240 l, 550 l, 700 l in 1100 l, ter 5-7 m3
kontejner.
Upravljavec občinskih pokopališč z lastnim prevozom 1-2
krat tedensko dostavi odpadne nagrobne sveče na center
za ravnanje z odpadki ali pa to storitev opravi izvajalec
javne službe.
Ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč,
jih izvajalec javne službe pripelje v center za ravnanje z
odpadki, kjer jih začasno skladišči in nato preda
pooblaščenemu prevzemniku.
6. Zbiranje kosovnih odpadkov
Izvajalec javne službe kosovne odpadke prevzema
dvakrat v koledarskem letu od uporabnika na njegov
poziv.
Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na
prevzemnem
mestu
povzročitelja
na
podlagi
predhodnega naročila z »dopisnico«, ki jo izvajalec javne
službe posreduje vsem gospodinjstvom, s katero naroči
enkraten odvoz kosovnih odpadkov.
Na območju individualnih gospodinjstev se kosovni
odpadki za prevzem pripravijo na prevzemnem mestu.
Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni
odpadki zbirajo na prevzemnih mestih, ki jih določi
izvajalec javne službe.
Za večstanovanjske objekte lahko izvajalec javne službe
določi v spomladanskem ali jesenskem času skupni
termin prevzema kosovnih odpadkov.
Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta
odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato
izvajalec javne službe v času odvoza ni bil dolžan
odpeljati, in sicer najkasneje naslednji dan po datumu
odvoza kosovnih odpadkov.
V kolikor uporabnik storitev več kot dvakrat v
koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na
poziv, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev v
zbirnem centru brezplačno predajo le s potrdilom
(zadnjim odrezkom položnice), s katerim dokažejo, da so
vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki
kosovne odpadke, ki jih sami pripeljejo v zbirni center,
razvrstijo v ustrezne zabojnike skladno z navodili
usposobljene osebe v zbirnem centru.
7. Zbiranje/prevzemanje s premično zbiralnico
Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne
komunalne odpadke, nenevarne komunalne odpadke in
zelo majhno OEEO v skladu s predpisi, ki ureja ravnanje
z odpadno električno in elektronsko opremo.
Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim
povzročiteljem komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500
prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih
odpadkov najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v
takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa
najmanj dvakrat v koledarskem letu.
Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji
spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema
odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o
tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi
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vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo,
in navodila za njihovo prepuščanje
Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na
posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se
število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje
odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh
odpadkov na območju občine.
Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali
vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami
odpadkov.
Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s
predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako,
da:
• je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne
onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica
ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in
neprijetnimi vonjavami.
Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je
usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih
lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz
predpisa, ki ureja odpadke.
Izvajalec mora vse prevzete odpadke stehtati pred
predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred
oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v
nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je
mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z
odpadki.
8. Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru
Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je
tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o
vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki
sam pripelje ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v
ustrezno označene zabojnike ali kontejnerje.
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira:
• nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je
sestavni del Uredbe o obvezni gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list
RS, št. 33/17; v nadaljevanju: Uredba) in njenih
sprememb,
• nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe,
• OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo,
• kosovne odpadke in
• izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z izrabljenimi gumami
• gradbeni odpadki.
Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov
vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so
vključeni v organiziran odvoz odpadkov.
9. Prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru
Povzročitelji lahko ob predložitvi dokazila brezplačno
odloži letno do 0,5 m3gradbenih odpadkov.
Brezplačno lahko gradbene odpadke oddajo povzročitelji,
ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice) dokažejo, da
so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Za prevzem količin mešanega gradbenega materiala nad
0,5 m3 se obračuna strošek po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe.
10. Prevzemanje gradbenega materiala, ki vsebuje
azbest – »salonitne plošče« na zbirnem centru
Povzročitelji z lastnim prevozom pripeljejo na zbirni
center gradbeni material, ki vsebuje azbest. »Salonitne
plošče« morajo biti zložene na paleti in ovite s folijo. Za
prevzem salonitnih plošč glede na pripeljano težo ali
volumen se obračuna strošek po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe.
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Frekvenca zbiranja odpadkov

10. člen
(pogostost odvoza – frekvenca zbiranja odpadkov)
(1) Frekvenca zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat
do vrat« po vrstah odpadkov je praviloma sledeča:
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA
MKO - individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše
MKO - večstanovanjske zgradbe
BIO - individualna gospodinjstva in večstanovanjske zgradbe
Ločene frakcije (odpadni papir in karton, odpadna embalaža iz
papirja in kartona - individualna gospodinjstva, vikendi in
počitniške hiše)
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko
odpadka 15 01 06) - individualna gospodinjstva, vikendi in
počitniške hiše)
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz
papirja in kartona - večstanovanjske zgradbe)
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko
odpadka 15 01 06) - večstanovanjske zgradbe)
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1. Gospodinjstva
(individualna
gospodinjstva,
večstanovanjski objeti, vikendi, počitniške hiše) in
drugi uporabniki

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
13-krat letno
13-krat ali 26-krat letno
42-krat letno (5 mesece se izvaja odvoz na 14 dni,
preostalih 7 mesecev pa na teden)
13-krat letno

13-krat letno

13-krat ali 26-krat letno
13-krat ali 26-krat letno

2. Zbiralnice ločenih frakcij
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz stekla)

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV
17-krat letno
Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov lahko prilagaja dinamiko
praznjenja zabojnikov na zbiralnicah dejanskim
potrebam.

3. Letne akcije zbiranja
VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA

ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV

Premična zbiralnica za zbiranje nevarnih odpadkov

1-krat letno v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več. Če
je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500
prebivalcev na km2, pa najmanj 2-krat v koledarskem
letu.

Kosovni odpadki

2-krat v koledarskem letu od uporabnika na njegov
poziv.

(2) Pri drugih uporabnikih, od katerih izvajalec javne
službe odvaža odpadke po pogodbi, se zaračuna odvoz
odpadkov v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
5.

Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke
in merila za določanje izhodiščne prostornine
opreme za zbiranje odpadkov

11. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za
odpadke)
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v
tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni
skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za
odpadke.
(2) Standardne velikosti zabojnikov in tipskih vreč so:
1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH

Individualno gospodinjstvo

80 l, 120 l, 240 l

Večstanovanjska zgradba

120l, 240 l, 550 l, 770 l, 1100 l

2. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje BIO
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN
ZELENI VRTNI ODPAD
Individualno gospodinjstvo

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
120 l, 240 l
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Večstanovanjska zgradba

120 l, 240 l

3. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža
iz papirja in kartona)
LOČENE FRAKCIJE
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba
Drugi uporabniki

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
120 l, 240 l
240 l, 1100 l , mrežasti zabojniki
120 l, 240 l, 1100 l in mrežasti zabojniki

4. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij (odpadna embalaža iz plastike, kovin in
LOČENE FRAKCIJE
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba
Drugi uporabniki

sestavljenih materialov kot odpadna
embalaža s številko odpadka 15 01 06)

mešana

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
110 l - vreča
240 l, 1100 l mrežasti zabojniki
110 l – vreča, 120 l, 240 l, 1100 l in mrežasti zabojniki

5. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij
LOČENE FRAKCIJE
Odpadna embalaža iz stekla

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
240 l, 1100 l

6. Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca javne
službe
TIPSKE NAMENSKE VREČE
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton, odpadno
embalažo iz papirja in kartona, z logotipom izvajalca javne službe
in napisom »PAPIR IN KARTON«
Tipska namenska vreča za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz plastike, kovin
in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s
številko odpadka 15 01 06, prozorne barve z logotipom izvajalca
javne službe in napisom »EMBALAŽA«
(3) Tipske namenske vreče iz šeste točke drugega
odstavka tega člena se na območju individualnih
gospodinjstev delijo 1-krat letno. Povzročitelji odpadkov
na območju individualnih gospodinjstev z 1-4 osebami, 1krat letno prejmejo 26 vreč z logotipom izvajalca za
»embalažo«. Povzročitelji odpadkov na območju
individualnih gospodinjstev s 5 ali več osebami, 1-krat
letno prejmejo 52 vreč z logotipom izvajalca za
»embalažo«.
(4) Če povzročitelji potrebujejo dodatne prozorne vreče,
jih proti plačilu nabavijo pri izvajalcu javne službe.
(5) Povzročitelji v večstanovanjskih objektih niso
upravičeni do vreč, saj imajo zagotovljeno zbiranje

VELIKOST VREČE
40 l

90 l
110 l

ločenih frakcij (odpadnega papirja in kartona; odpadne
embalaže iz papirja in kartona; odpadne embalaže iz
plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne
mešane embalaže s številko odpadka 15 01 06) z
ustreznimi zabojniki izvajalca javne službe.
12. člen
(označevanje predpisanih zabojnikov)
(1) Barve za označevanje posameznih skupin
zabojnikov za sistem zbiranja »od vrat do vrat«, glede na
ločeno frakcijo komunalnega odpadka, ki se zbira v njem,
so sledeče:

VRSTA ODPADKOV
MKO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, drugi
uporabniki

BIO – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, drugi
uporabniki
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06)
– individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, drugi uporabniki

BARVA ZABOJNIKA ALI TIPSKE NAMENSKE
VREČE
Rjave (240 l-stara posoda) črne (80 l, 120 l, 240
l, 550 l, 770 l), zelene barve, črne barve (1100 l),
na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom
»ostali odpadki« oz. »mešani komunalni
odpadki«.
Rjave (120 l, 240 l), zelene in rjave barve (1100
l), na sprednji strani zabojnika nalepka z napisom
»biološki odpadki«
Večstanovanjski objekti in drugi uporabniki:
Telo zabojnika zelene/črne barve, pokrov rumene
barve (240 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika
nalepka z napisom »odpadna embalaža« ali
mrežasti zabojnik
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Ločena frakcija (odpadni papir in karton, odpadna embalaža iz papirja in
kartona) – individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, drugi
uporabniki

Ločena frakcija (odpadna embalaža iz stekla) – večstanovanjski objekti,
drugi uporabniki
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Individualna gospodinjstva in drugi uporabniki:
tipska namenska vreča prozorne barve (110 l) z
napisom »odpadna embalaža«
Telo zabojnika zelene barve, pokrov rdeče barve
(120 l, 240 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika
nalepka z napisom »papir« ali tipska namenska
vreča z logotipom izvajalca javne službe in
napisom
»PAPIR
IN
KARTON«
(drugi
uporabniki)
Telo zabojnika zelene barve, pokrov zelene in
bele barve (240 l, 1100 l), na sprednji strani
zabojnika nalepka z napisom »steklo«.

(2) Barve za označevanje posameznih skupin
zabojnikov zbranih na zbiralnici ločenih frakcij, so
sledeče:
VRSTA ODPADKOV
Ločena frakcija (odpadna embalaža iz stekla)

(3) Označevanje
zabojnikov
zaradi
identifikacije
uporabnika se izvede na enega ali več od načinov:
• trajno vtisnjena serijska številka,
• nalepka na sprednji strani za označitev vrste
odpadka ,
• elektronski čip, ki se vgradi v utor na robu
zabojnika, izdelan za ta namen,
• črtna koda, ki se nalepi pod elektronskim čipom.

BARVA ZABOJNIKA
Telo zabojnika zelene barve, pokrov zelene in bele
barve (240 l, 1100 l), na sprednji strani zabojnika
nalepka z napisom »steklo«.
13. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v gospodinjstvih)
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov,
ki ga uporablja posamezni povzročitelj odpadkov, se
upošteva predvidena količina, struktura in vrsta
odpadkov, tehnologija in način zbiranja ter pogostost
praznjenja, in sicer:
1. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v individualnih gospodinjstvih

MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstvo z 1-2 osebama ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko
vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem.
Gospodinjstvo s 3-4 osebami ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da lahko
vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem.
Gospodinjstvo s 5 osebami in več ima za MKO tolikšno velikost zabojnika, da
lahko vanjo odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD
Individualna gospodinjstva za zbiranje BIO uporabljajo opremo, ki je tolikšne
velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine BIO med enim in
drugim praznjenjem
LOČENE FRAKCIJE
Individualna gospodinjstva za zbiranje ločeno zbranih frakcij: odpadni papir in
karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
Individualna gospodinjstva za zbiranje ločeno zbranih frakcij: odpadni papir in
karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
Gospodinjstvo za ločeno zbrane frakcije: odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15 01
06 (tipska namenska vreča, ki je prozorne barve z logotipom izvajalca javne
službe in napisom »EMBALAŽA«)

ŠT. OSEB

IZHODIŠČNI
ZABOJNIK

1-2 osebi

80 l

3-4 osebe

120 l

5 oseb ali več

240 l

Ne glede na št.
oseb

120 l

1-2 osebe

120 l

3 ali več

240 l

1-4 osebe

26x - 110 l - vreča

5 ali več oseb

52x – 110 l vreča

2. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke na območju večstanovanjskih objektov
MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNEGA VOLUMNA POSODE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi enotami za zbiranje
MKO uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene
količine MKO med enim in drugim praznjenjem, skladno s prvo točko drugega odstavka 11. člena
»večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi enotami za zbiranje BIO
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine
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BIO med enim in drugim praznjenjem, skladno z drugo točko drugega odstavka 11. člena
»večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
LOČENE FRAKCIJE
Gospodinjstva na območju večstanovanjskih objektov z večstanovanjskimi enotami za zbiranje
ločeno zbranih frakcij:
1. odpadnega papirja in kartona, odpadne embalaže iz papirja in kartona,
2. odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadne mešane
embalaže s številko odpadka 15 01 06,
uporabljajo skupno opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine
ločeno zbranih frakcij med enim in drugim praznjenjem, skladno s tretjo točko drugega odstavka 11.
člena »večstanovanjska zgradba« tega tehničnega pravilnika.
14. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za druge
uporabnike)
(1) Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov,
ki ga uporabljajo drugi uporabniki, se upošteva
predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov,
tehnologija in način zbiranja ter pogostost praznjenja.
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
MKO
BIO
Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz
stekla)
Ločene frakcije (odpadna embalaža iz plastike, kovin in
sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s
številko odpadka 15 01 06)
(3) Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je
velikost opreme iz tega člena, zanj prevelika, poda
izvajalcu javne službe pisno izjavo, v katerem navede
razloge za zmanjšanje velikosti opreme, oziroma navede,
da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje ali
dejavnost ne povzroča posameznih frakcij komunalnih
odpadkov.
(4) Če povzročitelj odpadkov ugotovi, da obstoječi
zabojnik ne zadošča njegovim potrebam, ga je dolžan
zamenjati za večjega, ustrezne prostornine, ki bo zadostil
njegovim potrebam.
(5) V kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da pri
povzročitelju obstoječi zabojnik za odpadke ne zadošča
dejanski količini odpadkov, mora izvajalec javne službe
takega povzročitelja opozoriti, da si priskrbi nov, večji
zabojnik ustrezne prostornine, ki bo zagotovil njegovim
potrebam. V kolikor povzročitelj po takem opozorilu
izvajalca tega ne stori, mu lahko obstoječi zabojnik za
večjega zamenja izvajalec na stroške povzročitelja.
(6) Drugim uporabnikom standardizirane zabojnike za
odpadke zagotovi izvajalec javne službe, glede na
količino odpadkov.
TIPSKE NAMENSKE VREČE
Tipska namenska vreča za MKO, sive barve z logotipom
izvajalca javne službe in napisom »MEŠANI KOMUNALNI
ODPADKI«
Tipska namenska vreča za odpadni papir in karton, odpadno
embalažo iz papirja in kartona z logotipom izvajalca javne
službe in napisom »PAPIR IN KARTON«
Tipska namenska vreča za odpadno embalažo iz plastike, kovin
in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s
številko odpadka 15 01 06, prozorne barve z logotipom izvajalca
javne službe in napisom »EMBALAŽA«
(3) Tipske namenske vreče iz prve točke drugega
odstavka tega člena prejmejo lastniki vikendov in
počitniških hiš 1-krat letno. En krat letno prejmejo tako 6
vreč za »mešane komunalne odpadke«, 6 vreč za »papir
in karton« in 6 vreč za »embalažo«.

/

/

(2) Standardne velikosti zabojnikov
odpadkov od drugih uporabnikov so:

za

zbiranje

1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje

VELIKOST ZABOJNIKA V LITRIH
80 l, 120 l, 240 l, 550 l, 770 l, 1100 l
120 l, 240 l, 1100 l
120 l, 240 l, 1100 l
tipske vreče 110 l, 120 l, 240 l, 1100 mrežasti zabojnik
(7) Drugi uporabniki, ki jim skupni volumen vseh zbranih
frakcij komunalnih odpadkov (odpadnega papirja in
kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona;
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06; odpadne embalaže iz stekla) trikratno
presega volumen zabojnika za mešane komunalne
odpadke, so pogodbeni uporabniki.
15. člen
(merila za določanje izhodiščne opreme za počitniške
hiše in vikende)
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke v
tipiziranih vrečah, ki so označene z logotipom izvajalca
javnih služb.
(2) Standardne velikosti tipskih namenskih vreč so:
1. Tipske namenske vreče z logotipom izvajalca
javnih služb

VELIKOST VREČE
90l

40 l

110 l

(4) Lastniki počitniških hiš in vikendov brez dodatnega
plačila prevzamejo vreče na blagajni izvajalca javnih
služb v času uradnih ur.
(5) Zbrane odpadke na območju vikendov in počitniških
hiš bo izvajalec javnih služb pobiral v skladu z določili
tega tehničnega pravilnika.
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(6) Lastniki vikendov in počitniških hiš, dan pred
odvozom odpadke nastavijo na prevzemno mesto ali
skupno prevzemno mesto. V kolikor to ni mogoče bodo
lastniki vikendov in počitniških hiš z izvajalcem javne
službe dogovorili drugačen način odvažanja odpadkov.
(7) Lastniki vikendov in počitniških hiš oddajajo odpadno
embalažo iz stekla v zbiralnice ločenih frakcij.
16. člen
(pogodbeni uporabnik storitev javne službe)
(1) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe so tisti
drugi uporabniki, ki presegajo merila zabojnika volumna
1.100 litrov ali uporabniki na podlagi določil osmega
odstavka 14. člena tega tehničnega pravilnika.
(2) Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z
izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu zbiranja,
odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo
pogodbo. Izvajalec javne službe zaračuna dodatne
storitve po veljavnem ceniku.
17. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
(1) Lastništvo opreme izvajalca javne službe za zbiranje
odpadkov opredeljuje 53. člen odloka.
(2) Ob prvi namestitvi zabojnika za MKO, BIO ter ločene
frakcije na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov,
uporabniki plačajo dostavo le teh zabojnikov, skladno s
cenikom izvajalca javne službe.
(3) Uporabniki storitev na območju individualnih
gospodinjstev, večstanovanjskih objektov in drugih
uporabnikov prav tako ob zamenjavi zabojnikov ali
zagotovitve dodatnih zabojnikov, plačajo dostavo le teh
zabojnikov, skladno s cenikom izvajalca javne službe.
(4) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se
na stroške izvajalca javne službe opravi samo v primeru,
ko so poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(5) Dostavo prozornih vreč izvajalec javne službe na
območju individualnih gospodinjstev izvaja 1-krat letno
brez dodatnega plačila.
(6) Povzročitelj odpadkov mora v primeru uničenja ali
odtujitve zabojnika, katere lastnik je izvajalec javne
službe, pri izvajalcu javne službe prevzeti in plačati
ustrezen nov zabojnik, skladno s cenikom izvajalca javne
službe.
18. člen
(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja
in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona;
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06) občasno presegajo prostornino
opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov,
je povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan
zagotoviti tako, da pri izvajalcu javne službe kupi
tipizirane vreče za odpadke.
(2) Če količine MKO pogosteje presegajo prostornino
opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov,
je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika
dolžan zamenjati za večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij (odpadnega papirja
in kartona; odpadne embalaže iz papirja in kartona;
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadne mešane embalaže s številko
odpadka 15 01 06), BIO ali MKO redno presegajo ali ne
dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje
odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko
izvajalec javne službe na predlog povzročitelja odpadkov
ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja
obstoječo opremo. Nova zahtevana prostornina
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zabojnikov ne sme biti manjša od določene najmanjše
prostornine standardnih velikosti zabojnikov, določenih v
11. in 14. členu tega tehničnega pravilnika.
6.

Minimalni standardi za določitev zbirnih mest,
prevzemnih mest, začasnih prevzemnih mest
in zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi
prevzemnimi mesti za nedostopne kraje

19. člen
(minimalni standard za zbirna mesta)
(1) Zbirno mesto je ustrezno urejen prostor, ki se za:
• individualna gospodinjstva nahaja na zasebnem
zemljišču,
• večstanovanjske objekte na pripadajočem zemljišču
k stavbi,
kjer povzročitelji odpadkov v času do prevzema
odpadkov zbirajo MKO, BIO ter ločeno
zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona; odpadne
embalaže iz papirja in kartona;
odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov kot odpadne mešane embalaže
s številko odpadka 15 01 06) v za to namensko
določenih zabojnikih ali v tipiziranih vrečah.
(2) Lokacije zbirnih mest za večstanovanjske stavbe
določijo stanovalci ali upravnik večstanovanjske stavbe v
soglasju z izvajalcem javne službe ter občinsko upravo,
pristojno za gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki
(3) Izvedba, obnova in vzdrževanje zbirnih mest na
območju večstanovanjskih objektov je v izključni
pristojnosti lastnikov zemljišča pripadajočega k stavbi.
Lastniki zemljišč pripadajočih k stavbi, lahko poverijo
izvedbo, obnovo in vzdrževanje zbirnih mest na območju
večstanovanjskih objektov upravnikom večstanovanjskih
objektov.
20. člen
(minimalni standardi za prevzemna mesta)
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega
povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje
odpadkov za namen praznjenja ali odložijo namenske
tipizirane vreče za njihov odvoz in je lahko oddaljeno
največ tri (3) metre od roba prometne/transportne poti
smetarskega vozila.
(2) Prevzemno mesto je lahko tudi hkrati zbirno mesto, v
kolikor se prevzemno mesto nahaja na površini v zasebni
lasti, ob večstanovanjskih objektih pa na pripadajočem
zemljišču k stavbi.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe
prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih.
Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti
vidna.
(4) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba
upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in
požarno varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma
oprema na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na
javnih površinah.
(5) Prevzemno mesto na območju vikendov in
počitniških hiš je praviloma na skupnih prevzemnih
mestih razen, če se uporabnik in izvajalec javne službe
ne dogovorita drugače.
(6) Za povzročitelje odpadkov na območjih, ki so trajno
ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec
javne službe v dogovoru z Občinsko upravo in
povzročitelji odpadkov določi skupna prevzemna mesta
za ločeno zbrane frakcije (odpadnega papirja in kartona;
odpadne embalaže iz papirja in kartona; odpadne
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadne mešane embalaže s številko odpadka 15 01
06), BIO ter MKO. Ta prevzemna mesta določenih vrst
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komunalnih odpadkov uredi Občinska uprava tako, da
oddani odpadki niso dosegljivi živalim. Če so skupna
prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in
sanirajo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila
določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na
obračun storitve.
21. člen
(začasna prevzemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila,
mora povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem
javne službe na svoje stroške zagotoviti zbiranje
odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne
službe dolžan uporabnike storitev javne službe obvestiti o
spremenjenem prevzemnem mestu.
22. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter
pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih
normativov in standardov, upoštevati določbe odloka in
tega tehničnega pravilnika ter obstoječo tehnologijo
zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo
izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in
prevzemnih mest MKO, BIO in ločenih frakcij komunalnih
odpadkov.
23. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov
vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja
pri opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim
izvirnim povzročiteljem te odpadkov, ki se o tem
dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da
je posamezna zbiralnica urejena za največ 500
prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v
stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih
in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica
urejena na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici
prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz
papirja in kartona ter odpadna embalaža iz stekla.
Zbiralnica mora biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, če
je opremljena tudi z zabojnikom za prepuščanje odpadne
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v
sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(7) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali
zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na
zemljiščih v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je
pridobljeno pisno soglasje lastnika/-ov.
(8) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti
enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na
zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo
povzročitelj odpadkov sme odložiti v zabojnik.
(9) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki
stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(10) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
• izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na
preprost način in brez dodatnega ravnanja z njimi,
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ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo
zdravje,
• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne
onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni
čezmernega obremenjevanja s hrupom in
neprijetnimi vonjavami.
(11) Izvajalec javne službe prazni zabojnike za ločene
frakcije (odpadna embalaža iz stekla) vsaj enkrat
mesečno. Na podlagi obvestila o posameznem polno
naloženem zabojniku pa tudi pogosteje.
(12) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke
na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred predhodnim
skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh
odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje
ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova
obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
24. člen
(minimalni standardi premičnih zbiralnic)
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
• nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov,
• nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov,
• zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja
ravnanje z odpadno električno in elektronsko
opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim
povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora
izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje odpadkov
iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je
gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500
prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem
letu.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na
prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri čemer se
število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje
odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem ter
odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji
spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema
odpadkov, izbirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o
tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi
vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo,
in navodila za njihovo prepuščanje.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki
ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz
prvega odstavka tega člena. Zabojniki ali vreče pa
morajo biti označene s številkami odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s
predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana
tako, da:
• je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne
onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica
ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in
neprijetnimi vonjavami.
(9) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov
prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu
izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju
z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(10) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz
prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim
skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh
odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje
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ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova
obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
7.

Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih
odpadkov v zbirnem centru

25. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na
katerem so postavljeni ustrezno označeni zabojniki v
katere povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe
zaposlene v zbirnem centru skladno s predpisi odlagajo
odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev
javnih služb, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki
na območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne
službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja
pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim
izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem
dogovorijo z izvajalcem javne službe.
26. člen
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)
(1) Povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe
izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije
odpadkov v namenske zabojnike prostornine 240 l, 1100
l, od 5 m3 do 35 m3, ki so primerno označeni s
klasifikacijsko številko in nazivom odpadka. Uporabnik
storitev javne službe je dolžan po navodilih izvajalca
javne službe pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne
zabojnike.
(2) Letna količina individualno pripeljanih ločeno zbranih
odpadkov, ki se jih za posamezno gospodinjstvo na
območju individualnih gospodinjstev in večstanovanjskih
objektov, v zbirnem centru prevzema proti plačilu po
ceniku upravljavca zbirnega centra je:
• nad 0,5 m3 gradbenih odpadkov in
• azbestni odpadki
• drugi odpadki, ki se ne zbirajo v okviru gospodarske
javne službe, njihovo zbiranje v zbirnem centru pa
je kljub temu omogočeno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se drugim
uporabnikom zaračuna količina pripeljanih odpadkov na
zbirni center v skladu s cenikom izvajalca javne službe.
(4) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je
evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane
odpadke. Brezplačno lahko odpadke oddajo uporabniki,
ki s potrdilom (zadnjim odrezkom položnice) dokažejo, da
so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
• uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način
in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko
pomenilo nevarnost za človekovo zdravje in
• se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne
onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi
okolici ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom
in neprijetnimi vonjavami.
(6) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in
kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je
usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih
lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz
predpisa, ki ureja odpadke.
(7) Izvajalec javne službe zagotavlja storitve tehtanja za
vse dostavljene odpadke iz območja občine ob prevzemu
ali ob oddaji odpadkov različnim prevzemnikom v skladu
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s predpisi. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi
ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.
(8) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru
omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, ki
razpolaga z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem za
pripravo odpadkov za ponovno uporabo, da vsaj iz
prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih
odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za
ponovno uporabo, in mu jih oddati. Dokazilo o oddaji le
teh odpadkov je veljaven evidenčni list.
27. člen
(vrste odpadkov v zbirnem centru)
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira/prevzema:
• nevarne komunalne odpadke iz priloge 2, ki je
sestavni del Uredbe o obvezni občinski gospodarski
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
• nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov,
• OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo,
• kosovne odpadke in
• izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z izrabljenimi gumami.
• zemlja, kamenje, gradbeni odpadki,
• manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan
azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu
stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe,
28. člen
(obratovanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe za zbirne centre, ki jih
upravlja, lokacijo zbirnega centra in delovni čas zbirnega
centra objavi na letnem koledarju/urniku odvoza
odpadkov, na svoji spletni strani in najmanj enkrat letno
na krajevno običajen način (npr. občinskem glasilu,
oglasna deska občine, letaki po gospodinjstvih…).
Delovni čas zbirnih centrov se za prihodnje leto objavi
najkasneje do 31. decembra v tekočem letu.
8.

Podrobnejša vsebina registra zbirnih in
prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov

29. člen
(podrobnejše vsebine registrov)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki
elektronske baze podatkov, register ki obsega:
• register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
• register zbiralnic ločenih frakcij,
• register zbirnih centrov.
(2) Register zbirnih/prevzemnih mest pri povzročiteljih,
mora vsebovati sledeče podatke:
• ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta
(predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve
ravnanja z odpadki ali lastnika vikenda oziroma
praznega stanovanja) oziroma ime in sedež
drugega uporabnika z imenom in priimkom
zakonitega zastopnika,
• ime poslovne enote drugega uporabnika, če zbirno
mesto ni na sedežu drugega uporabnika,
• celoten naslov zbirnega mesta,
• vrste odpadkov, ki jih uporabniki storitev javne
službe zbirajo na zbirnem mestu,
• velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah
odpadkov,
• identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
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podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb, ki
uporabljajo evidentirano zbirno mesto, kompostirajo
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni
vrtni odpad v hišnem kompostniku,
• podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki
storitev
javne
službe
(enostanovanjski,
večstanovanjski, poslovni, turistični, industrijski …).
(3) Register zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče
podatke:
• Številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
• naziv zbiralnice ločenih frakcij,
• vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih
frakcij,
• velikost zabojnikov po vrstah odpadkov,
(4) Register zbirnih centrov vsebuje:
• podatke o objektih zbirnega centra,
• podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
9.

Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih
standardov, ki so potrebni za ravnanje z
odpadki skladno s predpisi in nemoteno
opravljanje javne službe

30. člen
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
(1) Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja,
skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in
urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje
projektnih pogojev ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
• podatke o vlagatelju,
• podatke o investitorju,
• podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
• podatke o projektantu in projektu,
• predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem
mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
• podatke o vlagatelju,
• podatke o investitorju,
• podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
• soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne
dokumentacije, vključno z datumom izdelave.
31. člen
(gradbišča)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi
uporabniki storitev javne službe po tem tehničnem
pravilniku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za
potrebe delovanja gradbišča preskrbi potrebno opremo
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor
oziroma izvajalec novogradnje ali obnove mora izvajalcu
javne službe osem (8) dni pred pričetkom izvajanja del
sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje
odpadkov.
32. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju
odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.
Oblike obveščanja so naslednje:
• navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na
spletni strani izvajalca javne službe,
• obvestila in navodila o načinih prepuščanja
odpadkov, lahko tudi s praktičnimi prikazi pri
uporabnikih,
• ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj
enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
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lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih je
prepuščati odpadke,
• vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu »od
vrat do vrat«, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in
zbirnih centrih,
• vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni
odpadki,
• prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja
odpadno električno in elektronsko opremo,
• prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
• drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora povzročitelje BIO na območju, za katerega uredi
prevzemanje BIO, vsakih šest (6) mesecev z javnim
naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge
krajevno običajne načine obvestiti o:
• namenih in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja s
kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in zelenim
vrtnim odpadom,
• prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov iz
gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada z drugimi
komunalnimi odpadki,
• varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih
odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega
odpada,
• možnostih hišnega kompostiranja kuhinjskih
odpadkov iz gospodinjstva in zelenega vrtnega
odpada v hišnem kompostniku,
• minimalnih
zahtevah
za
pravilno
hišno
kompostiranje,
• načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov iz
gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada izvajalcu
javne službe,
• drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov
iz gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada in
• o nadaljnjem ravnanju z zbranimi kuhinjskimi
odpadki iz gospodinjstva in zelenim vrtnim
odpadom.
33. člen
(obveščanje in ozaveščanje uporabnikov storitev
javne službe)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora z informacijami na svojih spletnih straneh
uporabnike seznanjati z:
• ločenim zbiranjem odpadkov v skladu z Uredbo o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih, prednostih in
koristih takega načina zbiranja,
• hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da
ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali
okolje, pred njegovim prepuščanjem,
• pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah,
premični zbiralnici in zbirnem centru,
• načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je
zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben
način, in
• tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so
onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi,
prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora povzročitelje BIO v sredstvih javnega obveščanja in
na druge krajevno običajne načine redno obveščati o:
• prepovedi mešanja BIO z drugimi komunalnimi
odpadki,
• izločanju vseh BIO iz komunalnih odpadkov in
njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti
lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih,
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varni in za okolje neškodljivi hrambi BIO pred
prepustitvijo izvajalcu javne službe.

34. člen
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto
odpadka)
(1) Zbiranje in prevoz odpadkov izvajalec opravlja z zato
namenjenimi in primernimi prevoznimi sredstvi in vozili za
zbiranje in prevoz odpadkov.
(2) Izvajalec glede na vrsto in količino odpadka ter druge
okoliščine zbiranja in prevoza odpadkov izbere in uporabi
najustreznejši ter najučinkovitejši način zbiranja in
prevoza odpadka v skladu z veljavno zakonodajo.
10.

Javne prireditve in čistilne akcije

35. člen
(javne prireditve, čistilne akcije)
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne
prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot
1.000 udeležencev, na kraju prireditve zagotoviti
zabojnike za:
• ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna
embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot
odpadna mešana embalaža s številko odpadka 15
01 06; odpadna embalaža iz stekla),
• mešane komunalne odpadke ter
• biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni
prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo
zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator
javne prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali
vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno
glede na vrsto prireditve in na pričakovano število
udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina
odpadkov, za katere izvajalec javne službe zagotavlja
storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je
obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka
skladno s tehničnim pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje
BIO, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz
gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse
zbrane odpadke, razen BIO, predati izvajalcu javne
službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24
urah po koncu prireditve prevzeti odpadke na mestu
prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti
izvajalcu in z njim skleniti ustrezen dogovor o načinu
izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov
zbiranja, obdelave in odstranjevanja. Odpadke je
obvezno zbirati ločeno, skladno s tem odlokom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne
službe o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji
najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora
zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec
javne službe odpadke iz prvega odstavka tega člena
prevzame na mestu javne prireditve.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma
financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec
sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst (14)
dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe
skleniti dogovor o poteku akcije, načinu prevzema,
obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih
stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne
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smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z
odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
11.

Letni program
odpadki

ravnanja

s

komunalnimi

36. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje s komunalnimi
odpadki zagotavljati skladno s programom ravnanja s
komunalnimi odpadki, v katerem se določita obseg in
vsebina ravnanja ter način zagotavljanja storitev.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
predvsem podatke o:
• naseljih in številu prebivalcev, katerim se
zagotavljajo storitve javne službe,
• celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo
na območju izvajanja javne službe, in količinah
posameznih ločenih in nevarnih frakcij,
• zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih
centrih v posameznih naseljih,
• prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
• tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali
nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in zbirnih
centrov,
• pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in
zbirnih centrih,
• prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi,
na prevzemnih mestih,
• vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za
preprečevanje onesnaževanja okolja v zbiralnicah
in zbirnih centrih,
• rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja
povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu
zbiranja ločenih in nevarnih frakcij,
• razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za
izločanje ločenih in nevarnih frakcij,
• predvideni predelavi ali odstranjevanju ločenih ali
nevarnih frakcij in
• načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so
odpadna embalaža, družbi za ravnanje z odpadno
embalažo in količini te embalaže.
(3) Letni program izdela izvajalec javne službe skladno z
določbami odloka in tehničnega pravilnika in ga predloži
občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem
letu za naslednje leto. Potrjen letni program izvajalec
javne službe objavi na svoji spletni strani.
12.

Obračun storitev ravnanja z odpadki

37. člen
(oblikovanje cen)
Izvajalec javne službe obračuna stroške zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi:
• Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 25/18),
• Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki,
• Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki ter
• veljavnih
zakonskih
predpisov
o
načinu
obračunavanja cen za storitve ravnanja s
komunalnimi odpadki.
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Reklamacijski postopek

38. člen
(reklamacijski postopek)
(1) Uporabnik storitev zbiranja in odvoza odpadkov se
lahko pritoži na izvajanje storitev in sicer na pravilnost,
vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacijo
lahko najprej rešuje po telefonu in osebno pri pristojnem
strokovnem delavcu na sedežu izvajalca javne službe.
Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno
pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše
uradni zaznamek na katerem napiše predmet pritožbe ter
dogovorjeno rešitev oziroma ali sta stranko razrešila
predmet pritožbe.
(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova
pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z
natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo
izvajalca javne službe. Izvajalec javne službe pisno
odloči o reklamaciji v roku petnajstih (15) dni od prejema
reklamacije.
(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na
določitev prevzemnega mesta, skladno z odlokom in
določili tehničnega pravilnika, izvajalec javne službe
posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z
utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev
prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske
uprave.
(5) Uporabnik storitev javne službe lahko poda pisni
ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v osmih(8)
dneh od dneva prejema računa. Vloženi ugovor ne vpliva
na zapadlost računa. V primeru, če se ugovor nanaša na
obračun storitev javne službe in izvajalec v postopku
reševanja ugovora ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi
uporabniku storitev javne službe dobropis v znesku, ki
predstavlja vrednost utemeljenega ugovora.
14.

Izterjava

39. člen
(izterjava)
(1) Povzročiteljem odpadkov, ki zamujajo s plačili
računov, izvajalec javne službe ali zunanji izvajalec
pošlje pisni opomin s katerim mu postavi novi rok za
plačilo neplačanih obveznosti. Če kljub opominu zapadlih
računov ne poravnajo v roku navedenem v opominu,
izvajalec javne službe prične s postopkom prisilne
izterjave dolga, v skladu s področno zakonodajo.
15.

41. člen
(oprema)
(1) Obstoječi zabojniki pri individualnih gospodinjstvih,
večstanovanjskih objektih, drugih uporabnikih in
zbiralnicah ločenih frakcij, prvotno namenjeni zbiranju
mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ločenih
frakcij, se ustrezno označijo in uporabljajo za iste
namene, kot novi tipi zabojnikov iz 12. člena tega
tehničnega pravilnika.
(2) Vse določbe glede barve in označevanja zabojnikov
za zbiranje komunalnih odpadkov, veljajo za vse nove
nabave od uveljavitve tehničnega pravilnika dalje.
Obstoječa oprema za zbiranje odpadkov ostane v
uporabi do porabe ali izrabe.
42. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na
krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje
odpadkov, katerih delovanje ali dejavnost povzroča
nastajanje odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da
izvajalcu javne službe sporočijo podatke, ki so skladno s
predpisi, odlokom in tehničnim pravilnikom potrebni, da
se ustrezno vključi v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov storitev javne
službe.
43. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta od
sprejema tega tehničnega pravilnika ali najkasneje v
skladu z določili Uredbe uvesti vse spremembe v
organizaciji zagotavljanja storitev, ki še niso bile
uvedene.
(2) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič
zagotovi za leto 2019.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 032-0019/2015-7
Datum: 28.6.2018
Občina Žetale
Anton Butolen, župan

Nadzor na terenu

40. člen
(nadzor na terenu)
(1) Izvajalčevi delavci na terenu preverjajo ustreznost
vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V primeru, da
so odpadki nastali pri povzročitelju neustrezno zbrani, ga
je izvajalec dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr.
opozorilo na posode). Če povzročitelj tudi po prejemu
opozorila ne upošteva navodil za ravnanje z odpadki, mu
lahko izvajalec javne službe zaračuna dodatne stroške
sortiranja odpadkov skladno s cenikom izvajalca javne
službe.
(2) Inšpekcijski nadzor se vrši skladno z Odlokom o
načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18).
16.
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Prehodne in končne določbe

624.

Sklep
o
delnem
povračilu
stroškov
organizatorjem volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07ZPolS-, 11/11, 28/11-odločba US in 98/13) in 15. člena
Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 54/17-UPB -1) je Občinski svet Občine Žetale na svoji
19. redni seji, dne 28. 06. 2018 sprejel
SKLEP
O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV
ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE ZA
LOKALNE VOLITVE V OBČINI ŽETALE ZA VOLILNO
LETO 2018

Uradno glasilo slovenskih občin

Št. 34/6.7.2018

1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev
stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018 (v
nadaljevanju; občina).
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana občine ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki
na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do
povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih
kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za
vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini
0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
mestnemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30
dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 032-0019/2015-11
Datum: 28.6.2018
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OBČINA DIVAČA
611.

Popravek
Sklepa
o
začetku
postopka priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Divača, št. 4

Stran
1498

OBČINA GORIŠNICA
612.

Odlok o spremembah Odloka o
proračunu Občine Gorišnica za leto
2018

Stran
1498

OBČINA KRIŽEVCI
613.

Pravilnik o nagradah
Občine Križevci

študentom

Stran
1500

OBČINA NAZARJE
614.

Sklep o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev občinskega
lokacijskega
načrta
Bič
za
individualno stanovanjsko gradnjo v
Šmartnem ob Dreti (v nadaljevanju
dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev OPPN BIČ)

Stran
1500

OBČINA ŠALOVCI
615.
616.

Statut Občine Šalovci
Šalovci község alapszabálya

Stran
1501
1512

OBČINA ŠENČUR
617.
618.

619.

Poslovnik Občine Šenčur
Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu
za območje
urejanja ŠE-71 in del ŠE-13 CU
(Športni park Šenčur)
Sklep o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena

Stran
1524
1537

1545

OBČINA ŽETALE
620.
621.

622.

Občina Žetale
Anton Butolen, župan
623.
624.

Odlok o organizaciji in načinu dela
vaških odborov
Odlok o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave Občine
Žetale
Pravilnik o tarifnem sistemu za
obračun
storitev
ravnanja
s
komunalnimi odpadki v
Občini
Žetale
Tehnični pravilnik o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Žetale
Sklep o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Žetale za
volilno leto 2018

Stran
1545
1546

1550

1553
1568

