
1. OBRAVNAVA

Na podlagi 64. dlena Zak;,ona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, St. 94/17 - urradno precisdeno
besedilo, 27tAB - odt. tJS, 76t08, Zgng, S1hO,
40112 - ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, 7tjt16 _ oCt. US; je
Obdinski svet Ob6ine Rogatec na --seji, dne _ sprelel-

Obdani odlodajo o lokalnih javnih zadevah po
organih obdine, ki jih volijo na podlagi sploSne in
enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim
glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem
statutom.

Obdani sodelujejo pri upravtjanju tokalnih javnih
zadev tudi na zborih obdanov, z referendumbm in
ljudsko iniciativo.

Na osnovi odloditve organov obdine se lahko v
posamezne oblike odlocanja vkljudijo tudi osebe, ki
imajo v obdini zadasno prebivalisde, in osebe, ki so
lastniki zemljiSd in drugih nepremidnin na obmodiu
obdine.

5. dlen

Obdina pri uresnidevanju skupnih nalog sodelule s
sosednjimi in drugimi obcinami, SirSimi tokatnimi
skupnostmi in drZavo.

Obdina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi
drugih dr2av ter z mednarodnimi organizacijami
lokalnih skupnosti.

Obdina sodeluje z drugimi obdinami po nadelih
prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen
ustanavlja zveze, zdruluje sredstva, ustanavlja
skupne organe ter organe skupne obdinske uprave,
javne sklade, javne zavode, javna podjetja.

Obdine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja
lokalne samouprave ter usklajevanja in siupnega
zagotavljanja skupnih interesov zdruZujejo v
zdruZenja.

6. 6len

Obdina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika,
vsebina in uporaba se dolodi z odlokom.

Zupan ima Zupansko verigo, ki je simbol ZupansKe
funkcije in Zupanske dasti. Ta simbol je prehodnega
znaeala, kar pomeni, da ga vsakokratni Zupan preda
svojemu nasledniku.

Zupan ima Zupanski znak, ki je simbol Zupansre
funkcije in Zupanske dasti. Ob prejemu postane
njegova osebna last.

elani obcinskega sveta imajo svetniski znak, ki je
simbol svetni5ke funkcije in svetni5ke 6asti. Ob
prejemu znaka le-ta postane osebna last dlana
obcinskega sveta.

Obdina ima Zig, ki je okrogte obtike. Zig ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Ob6ina
Ro-O.a!9c, na spodnji polovici pa naziv organa obdine
- Obcinski svet; Zupan; Nadzorni odbor; Ob6insra
uprava, Obdinska volilna komisija. V sredini Ziga je
grb obcine.

Velikost, uporabo in hrambo Ziga ob6ine dolodi
Zupan s sklepom.

STA'TUT
Obdine lRogaterc

I. SPLOSNE DOLOEBE

'1. dlen

Obdina Rogatec (v nadaljevanju: obdina) je
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
zakonom na obmodju naslednjih naselij: Biezovec
pri Rogatcu, Dobovec pri Rogitcu, Donadka Gora,
!oS, Rogatec, Sv. Jurij, Tlalie, Trlidno in
Zahenberc.

SedeZ obdine je pot k ribnitiu 4, 325,2 Rogatec.

Obcina je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivati in razpolagati z vseml
vrstami premoZenja.

Obcino predstavlja in zastotr:a Zupan.

Obmodje, ime in sedeZ obi;ine se lahko spremeni z
z_akonom po postopku, ki ga rloloda zakon.
Obmodja in imena naselij v obdini se v sklaou z
zaKonom spremenijo z obdirrskim odlokom.

2. 6len

Na obmocju Obdine Rogatec so ustanovljeni oZji
deli obdine. Naloge, organizacija in delovanle rerpravnt status oZjih delov' Obcine Rogatec so
dolo6eni s tem statutom.

lmena in obmocja oZjih delo,rr obdine so:
Krajevna skupnost Dobovec zalema r:bmocja naselij
Dobovec pri Rogatcu, Log, Trlir-:no
Krajevna skupnost Donadkar Gora zaje_ma obmodja
naselij Donadka Gora, Tlake, Sv. Juri,i, Zahenberc
Krajevna. skupnost Rogate c zajema irbmocja naselij
Rogatec in Brezovec pri Rogatiu.

3. ,6len

Obcina Rogatec v okviru ustav€r in zakonov
samostojno ureja in opravlja javne za<ieve lokalnega
pomena, ki zadevajo prebivellce obdine in naloge iz
drZavne pristojnosti.

4. iilen

Osebe, ki imajo na obmo6ju obdine statno
prebivaliSde, so obdani.



Za prispevek k razvoju ob6ine podeljuje obdina

zasluZnim obdanom, organizacijam in drugim

obcinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim

odlokom.

II. NALOGE OBEINE

7. dlen

Ob6ina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), dolo6ene z zakonom in s
tem statutom, zlasti Pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega

oomena tako, da:

- sprejema statut in druge predpise obdine,

- sprejema proradun, spremembe proraduna,

retralans proraduna in zakljudni radun obdine,

- nacrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorsKe

akte,
- predpisuje davke in prispevke iz svoje
pristojnosti,

- izdeluje obrambne dokumente'

- sprejema programe razvoja obdine.
2. Upravlja obdinsko premoZenje tako, da:

- ureja na6in in pogoje upravljanja z obdinskim
premoZenjem,

- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami
premo2enja,

- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi
nepremicnin in Premidnin,
- sestavlja premoZenjsko bilanco, s katero izkazuie
vrednost svojega PremoZenja.
3. Omogoca pogoje za gospodarski razvoj obdine

tako, da:

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v

obcini,

- sprejema prostorske akte, ki omogodajo in

pospeSujejo razvoj gospodarstva v obcini,

- pospeSuje gosPodarski razvoi,

- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru

interesov in nalog obcine pomaga gospodarskim

subjektom pri razre5evanju gospodarskih
problemov,

- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospe5uje

razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih

subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povedanje najemnega socialnega sklada stanovanj

tako, da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,

- sprejema dolgorodni in kratkorocni stanovanjski
program obcine,

- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem
podro6ju obdine,

- spremlja ponudbo in povpra5evanje stanovanl v

obdini ter se vklju6uje v stanovanjski trg,

- gradi stanovanja za socialno ogroZene in

prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo

stanovanJ,

- v skladu s predpisi omogo6a obcanom najemanje

kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj'

- sodeluje z gospodarskimi druZbami, zavodi in
drugimi institucijami pri razre5evanju stanovanjske

oroblematike ob6anov

5. Skrbi za lokalne javne slu2be tako, da:

- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih
javnih sluZb v sliladu z zakonom,

- nadzira delovanje lokalnih javnih sluZb,

- gradi in vzdrZuje komunalno infrastrukturo'
6. Zagotavlja in pospe5uje vzgojno-izobraZevalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:

- ustanovi vzgoino-izobraZevalni (avna osnovna
Sola in javni vrtetc), zdravstveni zavod in v skladu z
zakonom zagotiavlja pogoje za njuno delovanje,

- v skladu zzakoni, ki urejajo to podrocje,
zagotavlja sredt;tva zaizvlanje teh dejavnosti in v
okviru finandnih moZnosti omogo6a izvajanje
nadstandardnih programov,

- sodeluje zvzgqno-izobraZevalnim zavodom in
zdravstvenim zitvodom,

- z razlidnimi ukrepi pospe5uje vzgojno-
izobraZeval no clejavnost in zdravstveno varstvo
obdanov,
- ustvarja pogoje zaizobralevanje odraslih' ki je
pomembno za razvoi obdine in za kvaliteto Zivljenja
njenih prebivalc;ev.
7. Pospe5uje sluZbe socialnega skrbstva,
predSolskega varstva, osnovnega varstva otrok in

druZine, za socialno ogroZene, invalide in ostarele
tako, da:

- spremlja stanje na tem Podrocju,

- pristojnim organom in institucijam predlaga

dolodene ukrep,g na tem podrPcju,

- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi
zavodi in drugirni pristojnimi organi in insiitucijami,
- podeljuje enkratno denarno pomoc ob rojstvu
otroka.
8. Pospe5uje raziskovalno, kulturno in dru5tveno
dejavnost ter razvoj Sporta in rekreacije tako, da:

- omogoda dos;topnost kulturnih programov, skrbi
za kulturno dedi5cino na svojem obmocju,

- sprejema ob<!inski program Sporta in kulture,

- zagotavlja splo5no izobra2evalno knjiZni6no
dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

- sodeluje z druStvi in jih vkljucuje v programe

aktivnosti obdine.
9. Skrbi za vartstvo zraka,lal, vodnih virov, za
varstvo pred hrupom, zazbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
tako, da:

-izvala naloger, ki jih dolocajo zakon, uredbe in

drugi predpisi r; podrodja varstva okolja,

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

- sprejema splo5ne akte, s katerimi pospe5uje in

zagotavlja var:;tvo okolja,

- sodeluje s pristojnimi in5pekcijskimi organi in jih

obveSda o ugctovljenih nepravilnostih,

- z drugimi ukrepi pospe5uje varstvo okolja v
obdini.
10. Upravlja, gradi in vzdrluje:
* lokalne javne ceste in druge javne poti,

- povr5ine za pe5ce in kolesarje,

- igri5da za Sport in rekreacijo ter otro5ka igri5ca,

- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
povr5ine ter
- zagotavlja vilrnost v cestnem prometu na

ob6inskih cestah in ureia promet v obdini.
1 1. Skrbi za oolarno varnost in varnost obdanov v



pnmeru etementarnih in drugih nesred tako, da v
skladu z merili in normativi:
- organizira re5evalno pomo6 v po)iarih,
- organizira obve5danje, alarmiranj,e, pomoc in
re5evanje za primere elementarnih in drugih
nesred,

- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje
in izvajanje poZarne varnosti in varsiiva ored
naravnimi nesre6ami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic
elementarnih in drugih naravnih nesired,
- sodeluje z ob6inskim poveljstvom gasilske sluZbe
in Stabom za civilno zaSdito ter spreiqa njihovo
delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljSi
poZarni varnosti in varstvu pred elernentarnimi rn
drugimi nesredami.
12. Urejajavni red v obdini tako, da:
- sprejema ustrezne splo5ne akte,
- doloda prekrSke in globe za prekriike, s katerimi
se krSijo predpisi obdine,
- ureja lokalni promet in doloca prornetno ureditev,
- organizira obdinsko redarstvo, _ otoravlia
in5pekcijsko nadzorstvo nad izvajanlem obcinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, de ni z zakonom drugide
dolodeno,

- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. 6ilen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena obdina
opravlja tudi naloge, ki se nanaiajo na:
- ugotavlj.anje javnega interesa za uresnidevanie
predkupnih pravic obcine v skladu z,zakonom in v
pri1gry razlastitve nepremidnin za potrebe obdrne,
- dolodanje namembnosti prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljisci in dolocanje
pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco obdinskih zemljisd in druElega
premoZenja,

- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih
spomenikov v sodelovanju s pristojnirni
institucijami,

- mrli5ko ogledno sluZbo rn

- ureja druge lokalne zadeve javneger pomena.

9. dlen

Obcina opravlja statistidne, evidendne in analitidne
naloge za svoje potrebe.

Obcina obdeluje podatke v skladu z zakonom, ki jih
potrebup za opravljanje nalog iz svojr-. pristojnosti in
jih pridobi v skladu z zakonom.

- nadzorni odbor obdine.

Obdina ima volilno komisijo kot samostojni obdinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in
drugimi predpisi ter splo5nimi akti obcine skrbi za
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo
zakonitosti volilnih postopkov.

Ob6ina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge doloda zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov obdine oziroma
dlanov obdinskih organov se izvajajo v sklaou z
zakonom in tem statutom.

elani obcinskega sveta, 2upan in podZupan so
obcinski funkcionarji.

11. 6len

Obcina ima obdinsko upravo, ki v skladu zzakonom,
statutom in splo5nimi akti obdine opravlja upravne,
strokovne, pospeSevalne in razvojne 

-naloge 
ter

naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih stuZn iz
obcinske pristojnosti.

Obdinska uprava odlo6a o upravnih zadevah iz
ob_dinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja
in5pekcijske naloge in naloge obcinskega red'arstva
oziroma drugih sluZb naozora.

Obcinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za obdinske oigane.

Obcinsko upravo vodi direktor obcinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo Zupan.

12. dlen

ee ni v zakonu ali tem statutu drugade doloceno,
lahko organi obdine, ki delajo na sejah, sprejemajo
odloditve, de je na seji navzoda vedina dlanov
organa obdine.

Odloditev je sprejeta, de za njo glasuje vedina
opredeljenih navzocih clanov.

III. ORGANIOBEINE

1. Skupne dolodbe

10.6len
Organi ob6ine so:
- obdinski svet,
- Zupan in

13.6len

Delo organov obcine je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obve5danjem javnosti o
delu obdinskih organov, predvsem pa z uradnim
objavljanjem sploSnih aktov obdine, z navzodnostio
obcanov in predstavnikov sredstev iavneqa
obve5danja na javnih sejah obcinskih organo-v,
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, -ki 

so
podlaga za odlodanje obcinskih organov.

Nadin zagotavljanja javnosti dela obcinskih organov,
razloge in postopke izkljucitve javnosti s sej organov
obdine, pravice javnosti ter zagotovitev vlrstva
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z lakonorn,
drugim predpisom ali splo5nim aktom obdine



oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe

zauone narave oziroma drZavna, voja5ka ali uradna

tajnost, dolocajo zakon, ta statut in poslovnik

obdinskega sveta.

Ob6ina zagotavlja posredovanje informacij javnega

znatla v skladu z zakonom.

2. Obdinski svet

14. dlen

Obcinski svet je najvi5ji organ odlo6anja o vseh

zadevah v okviru pravic in dolZnosti obdine.

Obdinski svet Steje dvanajst 6lanov.

elani obcinskega sveta se volijo za Stiri leta. Mandat

6lanov obdinskega sveta se zadne s potekom

mandata prej5njih 6lanov ob6inskega sveta ter traja

do prve seje na naslednjih rednih volitvah

izvoljenega ob6inskega sveta, de ni z zakonom

drugade dolodeno.

Obdinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih ved kot polovica mandatov dlanov

obdinskega sveta.

Prvo sejo obcinskega sveta skli6e prej5nji Zupan

najkasneje v 20 dneh po izvolitvi clanov ob6inskega

sveta, 6e je za izvolitev Zupana potreben drug krog

volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu

volitev.

Ko dlanom obdinskega sveta preneha mandat, jim

preneha tudi clanstvo v vseh obcinskih organih.

15.6len

Volitve dlanov obdinskega sveta so neposredne in

se opravijo na podlagi sploine in enake volilne
pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Ob6inski svet se voli po proporcionalnem sistemu.

O oblikovanju volilnih enoi za volitve obdinskega
sveta odlodi obdinski svet z odlokom.

16. dlen

Obdinski svet sprejema statut obdine, poslovnik

obcinskega sveta, odloke in druge predpise ob6ine.

V okviru svojih pristojnosti ob6inski svet predvsem:

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoia
ob6ine,

- sprejema obcinski proracun, spremembe
proraduna, rebalans proraduna in zakljucni racun,

- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem
podro6ju obdinske uprave na predlog Zupana,

- v sodelovanju z obdinskimi sveti drugih ob6in

ustanavlja skupne organe obdinske uprave ter
skupne organe za izvr5evanje ustanoviteljskih
pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih'

- nadzoruje delo Zupana, pod2upana in obcinske
uprave glede izv'ajanja odlocitev obdinskega sveta,

- potrjuje mandate dlanov obcinskega sveta ter
ugotavlja preddersno prenehanje mandata
obcinskega funk,cionarja,

- imenuje dlane nadzornega odbora in na predlog

nadzornega odb,ora opravi pred6asno razresitev
6lana nadzornega odbora,

- imenuje in razre5uje 6lane komisij in odborov
obdinskega sveta,

- doloci, kateri i;zmed dlanov obdinskega sveta bo
zadasno opravljral funkcijo Zupana, de temu
preddasno preneha mandat, pa 2upan ne dolodi
podZupana, ki bo zadasno opravljal njegovo
funkcijo, ali 6e je razre5en,

- odloca o pridc,bitvi in odtujitvi obdinskega
premoZenja, 6e z zakonom, s statutom obdine ali s
sklepom obcinsfiega sveta ni dolodeno drugade,

- odlo6a o najernu posojila in dajanju poro5tva,

- razpisuje referendum,

- s svojim aktont, v skladu zzakonom, doloda viSino

sejnine dlanov obdinskega sveta in placila za
opravljanje nalog clanov drugih ob6inskih organov in
delovnih teles, kijih imenuje,

- dolo6a vrste lokalnih javnih sluZb in nacin
izvalanja lokalnih javnih sluZb,

- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter
druge pravne or:;ebe javnega prava v skladu z
zaKonom,

- imenuje in ra;:re5uje 6lane sveta za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu ter dlane drugih organov
obdine, ustanovljenih na podlagi zakona,
- izvla zakonskto predpisane naloge s podrocja

varstva za5cite in re5evanja,

- daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju
ravnatelja ozi roma di rektorja javnega zavoda,
katerega ustanr:rvitelj oziroma soustanovitelj je

obcina,

- sprejema sklep o doloditvi vrednosti tocke za
izradun nadom,:rstila za uporabo stavbnega
zemljiSda,

- odloda o druSlih zadevah, ki jih dolocata zakon in
ta statut.

17.6len

elani obdinskega sveta opravljajo svojo funkcijo
neooklicno.

NezdruZljivost funkcije clana obdinskega sveta z
drugimi funkcijrami v obcini in z delom v obcinski
upravi ureja zal<on.

e lan obdinskega sveta, ki je imenovan za
podZupana, opravlja funkcijo clana ob6inskega
sveta in funkciio podZupana hkrati. PodZupan, ki v
primeru preddrasnega prenehanja mandata Zupana
opravlja funkcijo Zupana, v tem 6asu ne opravlja
funkcije dlana ,rbdinskega sveta.

18. clen

Ob6inski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove
seje Zupan.

Za vodenje sej obdinskega sveta lahko Zupan



pooblasti podZupana ali drugega rllana ob6inskega
sveta. Ce je Zupan odsoten ali zadr2an, vodi sejo
podZupan.

ee.- nastopijo razlogi, zaradi katerih Zupan,
podZupan oziroma pooblaSdeni 6lan obdinskeoa
sveta ne more voditi Ze sklicarre seje, jo br6z
posebnega pooblastila vodi najstarejii 6lan
obdinskega sveta.

Zupan sklicuje seje obdinskega sveta v skladu z
dolo6bami tega statuta in poslovnika obdinsxega
sveta ter glede na potrebe odlodanqa na obdinskem
svetu, mora pa jih sklicati najmanj Stirikrat letno.
PodZup,an lahko opravi sklic seje le na podlagi
posamidnega pooblastila Zupana.

19. dlen

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in
administrativno delo za potrebe obcinskega sveta
ter pomod pri pripravi in vodenju sej obtinskega
sveta ter njegovih komisrl in odborov zagotavl-ja
ob6inska uprava.

20. 6len

Obdinski svet dela in odloda na sejah.

Dnevni red seje obdinskega sveta predlaga Zupan.

Vsak dlan obdinskega sveta lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen prorad,tna, sprememo
proraduna, rebalansa proraduna in zakljudnega
raduna proraduna ter drugih aktov, za katere 1e v
zakonu ali v statutu obcine dolodeno, da jih sprejme
obcinski svet na predlog Zupana.

Zupan mora predloge komisij in odborov obdinskega
sue.tg ter predloge dlanov ob6insikega sveta iz
prej5njega odstavka dati na dner,rni red, ko so
pripravljeni tako, kot je dolocencr v poslovniku
obdinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda oclloda obdinski svet na
zadetku seje.

Na vsaki seji obcinskega sveta mora biti predvidena
todka za vpraSanja in odgovore na vpraSanja, ki jih
postavljajo dlani sveta.

Za vsako sejo obdinskega sveta s,e po5lje vabilo
Zupanu, pod2upanu, 6lanom obdinskega iveta, in
direktorju obdinske uprave. O it<licu seie
obdinskega sveta se obvesti javna obdila. Gradivo
za sejo se objavi na spletni strani obcine.

Predsednik nadzornega odbora obdine, predsedniki
komisrj in odborov obdinskega sveta ter direktor
obcinske uprave so se dolZni udeleZiti seie
obdinskega sveta in odgovarjati na vprra5anja clanov
obdinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra5anla
iz .njihove pristojnosti oziroma njihovega podrodja
dela.

21. 6len

Obdinski svet veljavno sklepa, 6e je na seji navzoda
ve6ina njegovih 6lanov. Obdinski svet sprejema
odloditve z vedino opredeljenih glasov nav2ocih
6lanov, razen 6e zakon doloda drugadno ve6ino.

Obdinski. svet sprejema odlo6itve z javnim
glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako
dolodeno z zakonom ali de tako sklene o'bdinski
svet.

Nadin dela in odlodanja, razmerja do drugih
obcinskih organov ter druga vpra5anja delovanla
obdinskega sveta se dolo6ijo s poslovnikom, ki ga
sprejme obdinski svet z dvotretjinsko ve6ino
navzodih dlanov.

Odlo6itve obdinskega sveta izvriujeta Zupan in
obcinska uprava.

Zupan in direktor obdinske uprave o izvr5evanju
odloditev obdinskega sveta porodata obdinsr<emu
svetu na vsaki seji.

22. 6len

Razlogi in postopek preddasnega prenehanja
mandata dlanu obcinskega sveta in potrditev
mandata nadomestnega clana obcinskega sveta so
dolodeni z zakonom.

2.1 Odbori in komisije obdinskega sveta

23. dlen

Obcinski svet ima Komisijo za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja.

Ob6inski svet lahko ustanovi eno ali vec komisij in
odborov kot svoja stalna ali obdasna derovna
telesa.

Organizacijo in delovno podrodje stalnih delovnih
teles obdinskega sveta doloda poslovnik obcinskega
sveta.

Obdasna delovna telesa ustanovi obdinski sver s
sklepom, s katerim doloci naloge delovnega tetesa
in Stevilo dlanov ter opravi imenovanje.

24. 6len

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve In
imenovanja ima pet clanov, ki jih obcinski svet
imenuje izmed svojih 6lanov.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
- obdinskemu svetu predlaga kandidate zl delovna
telesa obdinskega sveta in druge organe, ki jih
imenuje obdinski svet,



- pripravlja predloge za imenovanje vodstvenih
delavcev v javnih zavodih in javnih podjetjih ter
drugih pravnih osebah, de jih v skladu z akti o
ustanovitvi imenuje obdinski svet oziroma pripravlja
predloge mnenj in soglasij za njihovo imenovanje,

- pripravlja predloge odloditev obdinskega sveta v
zvezi s placami ter drugimi prejemki ob6inskih
funkcionarjev ter izvr5uje odloditve ob6inskega
sveta, zakone in predpise, ki urejajo plade in druge
prejemke obdinskih funkcionarjev,

- opravlja naloge s podro6ja ugotavljanja
nezdruZljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno

dejavnostjo,
- pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in

priznanj, opravi izbiro med predlogi ter pripravi
predlog sklepa za obdinski svet,

- obravnava vloge in pritoZbe obdanov ter na
podlagi le-teh daje pobude in predlaga re5itve
obdinskemu svetu, Zupanu in ob6inski upravi,

- obravnava druga vpra5anja, ki mu jih dolodi
obdinski svet.

25. 6len

Stalna delovna telesa obeinskega sveta so:

- odbor za negospodarstvo in javne sluZbe

druZbenih dejavnosti,

- odbor za gospodarstvo in turizem,

- odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in

varstvo okolja,

- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z

neoremicninami,

- statutarno pravna komisija,

- odbor za kmetijstvo,

- odbor za Sport.

Odbori in komisije Stejejo od tri do pet dlanov.
Delovno podrodje in Stevilo dlanov posameznega
delovnega telesa obdinskega sveta se dolo6i s
poslovnikom obdinskega sveta.

26. 6len

Clane odborov in komisij imenuje obdinski svet
izmed svojih dlanov in najved polovico 6lanov izmed
drugih ob6anov. Predlog kandidatov za dlane
pripravi Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in

imenovanja.

Delo delovnega telesa obdinskega sveta vodi clan
obdinskega sveta kot Predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa sklice Zupan.

27. tlen

Komisije in odbori obcinskega sveta v okviru
svojega delovnega podrocja v skladu s poslovnikom

obdinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
obdinskega sveta in dajejo ob6inskemu svetu

mnenja in predloge.

Komisije in odbori ob6inskega sveta lahko
predlagajo obcinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proraduna,

sprememb proraduna, rebalansa proraduna in

zakljudnega rabuna proraduna ter drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu obcine doloceno, da
jih sprejme obcirrski svet na predlog Zupana.

28. 6len

Obdinski svet lahko razre5i predsednika,
posameznega iilana delovnega telesa obdinskega
sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj
detrtine dlanov obdinskega sveta. Predlog novih
kandidatov za dlane delovnih teles obdinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vpraSanja,
volitve in imenovanja do prve naslednje seje
ob6inskega sveta.

3. ZuPan

29. 6len

Volitve Zupana rse opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba Zupana traja Stiri leta.

Novoizvoljeni Zrupan nastopi mandat, ko obdinski
svet na svoji prvi seji po izvolitvi dlanov obcinskega
sveta na podlaeti porocila obcinske volilne komisije o
izidu glasovanja za Zupana odloci o morebitnih
pritoZbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za Zupana oziroma ugotovi, da takih
pritoZb ni bilo.

30. 6len

Zupan predstari'lja in zastopa obdino.

Poleg tega Zupian predvsem:

- predlaga obdinskemu svetu v sprejem proradun
obdine, spremembe proraduna, rebalans proraduna
in zakljucni ra6un proraduna, odloke in druge akte iz
pristojnosti obd nskega sveta,

- izvrSuje obdirrski proradun ter pooblaSda druge
osebe za izvajarnje posameznih nalog izvr5evanja
obdinskega proraduna,

- skrbi zaizvajanle sploSnih aktov ob6ine in drugih
odloditev obdinskega sveta,

- odloda o pridobitvi in odtujitvi premidnega
premoZenja ter o pridobitvi nepremidnega
premoZenja obLine, de zakon ali predpis obdine ne
doloda drugacer,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih sploSnih
aktov ob6ine,

- predlaga ustanovitev organov obdinske uprave,
dolocitev njihol'ega delovnega podro6ja in notranje
organizacije, dolo6i sistemizacijo delovnih mest v
obcinski upravi, odloda o imenovanju javnih
usluZbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega
razmerja zaposlenih v obcinski upravi ter poobla5ca
direktorja obcirrske uprave za te naloge,

- imenuje in razre5uje podZupana, direktorja
obcinske upra!'e in predstojnike organov skupne
ob6inske uprave, skupaj z drugimi 2upani obcin
ustanoviteljic,

- usmerja in nadzoruje delo obdinske uprave in

organov skupne ob6inske uPrave,



- opravlja druge naloge, kijih doloi;a zakon In ta
statut.

31.6len

Zupan opravlja z zakonom predpisane naloge na
podrodju za5dite in re5evanja.

32. 6len

V primeru tazmer, v katerih bi bilo lahko v vedjem
obsegu ogroZeno Zivljenje in prerroZenje obdanov,
pa se obdinski svet ne more prervodasno sestati,
lahko Zupan sprejme zadasne nujne ukrepe. Te
mora predloZiti v potrditev obdinskemu svetu takoi,
ko se ta lahko sestane

33. dlen

Za pomod pri opravljanju nalog Zupana ima obcina
podZupana. PodZupana izmed dlanov obcinskega
sveta imenuje in razre5uje Zupan.

34. clen

ee je tako dolodeno v zakonu ali drugem predprsu,
lahko tudi Zupan imenuje konrisije in druge
strokovne organe obdine.

Zupan lahko ustanovi komisije in druga delovna
telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za
proudevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

4. Nadzorni odbor

35. dlen

Nadzorni odbor ima 5 dlanov. elane nadzornega
odbora imenuje obdinski svet lzmed obdanov
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. elani
nadzornega odbora morajo imeti najmanj Vl. stopnjo
strokovne izobrazbe in izku5njr: s finandno-
radunovodskega ali pravnega podrocja. Kandidate
za dlane nadzornega odbora obdine predlaga
ob6inskemu svetu komisija za man<jatna vpra6anja,
volitve in imenovanja.

NezdruZljivost funkcije dlana nadzornega odbora z
drugimi funkcijami v obdini in z dr:lom v ob6inski
upravi ureja zakon.

36. dllen

Prvg sejo nadzornega odbora obcine po imenovanju
sklide Zupan. Nadzorni odbor se konstituira, de ie na
prvi seji navzodih vedina 6lanov.

e lani nadzornega odbora izvolij<l izmed sebe
predsednika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni oclbor, sklicuje in
vodi njegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odlo6itve na seji,
na kateri je navzodih vedina dlanov nadzornega
odbora, z vedino glasov navzodih 6lanov.

SedeZ nadzornega odbora je na sedeZu obdine, pot
k ribniku 4, Rogatec. Nadzorni odbor za seje
uporablja prostore obdine.

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja Zig
ob6ine, katerega obliko doloda ta statut.

37. 6len

Nadzorni odbor samostojno sprejme letni program
nadzora.

Nadzornl odbor lahko zadne postopek nadzora le,
ce je tak nadzor doloden v letnem programu
nadzora. ee nadzorni odbor Zeli izvesti nadzoi, ki ni
vkljuden v letni program nadzora, mora najprej
dopolniti ali spremeniti letni program nadzora.
Dopolnitev in sprememba letnega programa
nadzora morata biti obrazloZena.

Letni program nadzora, njegove dopolnitve in
spremembe se objavijo na svetovnem spletu,
skladno z zakonom, ki ureja dostop do inforrnacij
javnega znadala.

38. clen

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o naozoru
odgovorno osebo uporabnika proraduna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolZni nadzornemu odboru omogoditi vpogled
v vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v
postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati
pojasnila.

39. dlen

0lan nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcrle ali
med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov
ali mo2nost, da bi do njega priSlo, mora ravnati
skladno z zakonom, ki ureja integriteto in
prepredevanje korupcije

lzloditev dlana nadzornega odbora zaradi dvoma o
njegovi nepristranskosti, nasprotja interesov ali
moZnosti, da bi do njega priSlo, lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba ali dlan nadzornega odbora.

40. 6len

Delo nadzornega odbora je javno.

Nadin zagotavljanja javnosti dela in nacin omejitve
javnosti dela nadzornega odbora doloda poslovnik.

Za obveSdanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednlk nadzornega odbora oziroma
oseba, ki jo on pooblasti.



11. 6len

Strokovno in administrativno pomo6 za delo
nadzornega odbora zagotavljata 2upan in obdinska
uprava.

Zupan dolodi javnega usluZbenca v obdinski upravi,
ki pomaga pri pripravi gradiv za sejo ter pisanju in

odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega
odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje
po5te ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za
nemotena administrativna tehnicna dela
nadzornega odbora.

Strokovno pomoc lahko nudijo nadzornemu odboru
javni usluZbenci, zaposleni v obdinski upravi, ali

zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za
posamezne posebne strokovne naloge nadzora
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na
predlog nadzornega odbora imenuje obdinski svet.

42. Elen

Sredstva za delo nadzornega odbora se

zagotavljajo v ob6inskem proradunu na posebni
proradunski postavki, na podlagi letnega programa

dela in finandnega nadrta nadzornega odbora. Za
porabo sredstev Zupan doloci skrbnika.

43. clen

Predsednik in clani nadzornega odbora imajo
pravico do pladila za opravljanje dela v skladu s

pravilnikom, ki ga sprejme ob6inski svet.

lzvedencu in drugim strokovnjakom pripada placilo'

ki se doloci v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi' ki

jo sklene Zupan. Za delo izvedenca se placilo dolodi
na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

44. 6len

PodrobnejSo organizacijo svojega dela uredi
narlzorni odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z
vedino glasov vseh dlanov.

Poslovnik nadzornega odbora je splo5ni akt obdine
in r;e objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Obdinska uprava

15. 6len

Notranjo organizacijo in delovno podrodje obdinske
uprave dolodi obdinski svet na predlog Zupana z
odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v obdinski upravi dolodi

Zuoan.

46. 6len

Obcinski svet lahko na predlog 2upana odlo6i, da se
z drugo ob6ino ali z drugimi obdinami ustanovi
skupna ob6inska uprava.

Organizacija in delo skupne obdinske uprave se
dolo6i z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog Zupanov sprejmejo obcinski sveti obdin.

47. dlen

Organi obdine odlocajo o pravicah in dolZnostih
posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih
koristih v upravrrih zadevah v upravnem postopku.

Ob6ina odloda s posami6nimi akti o upravnih
zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene
drZavne pristojnosti.

O upravnih zadevah iz obdinske pristojnosti odloda
na prvi stopnji obcinska uprava, na drugi stopnji
Zupan, de ni za posamezne primere z zakonom
drugade dolodeno.

O pritoZbah zoprer odlodbe organa skupne obcinske
uprave odloda Zupan obdine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, de zakon ne doloca
drugace.

48. dlen

Direktor obdinske uprave skrbi in je odgovoren za
dosledno izvajernje zakana o splo5nem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku
in zagotavlja utrravno poslovanje v skladu z uredbo
vlade.

19. 6len

O upravnih zaclevah iz obdinske izvirne pristojnosti
lahko odloda samo uradna oseba, ki je poobladdena
za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v
skladu z uredb,c ter ima opravljen strokovni izpil iz
upravnega postopka.

50. dlen

O pritoZbah ;zoper posami6ne akte iz izvirne
pristojnosti obi;inske uprave odloda Zupan. Zoper
odlo6itev lupanaje dopusten upravni spor.

O pritoZbah zoller posamidne akte, ki jih v zadevah
iz drlavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja obdinska
uprava, odloda drZavni organ, doloden z zakonom.

51. 6len

O izloditvi uradne osebe v obcinski upravi odloca
direktor obcinrske uprave. O izlocitvi direktorja
obcinske uprave odloda Zupan. O izloeitvi Zupana
odloda obdinsk svet.



6. Drugi organi obdine

52. dlen

Organizacijo, delovno podrodje ter rsestavo organov,
ki jih mora obdina imeti v skladu s posebnimi jakoni,
ki urejajo naloge ob6ine na posarneznih podrodjih
Javne uprave, dolodi Zupan oziroma obdinski svet na
podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in
imenovanju dlanov posameznega ofgana.

53. dlen

Obdina ima poveljnika in Stab civilnr: za5dite obdine,
ki izvajata operativno strokovno vodenie civilne
za5dite in drugih sil za za5cito, re5e,ranje in pomod v
skladu s sprejetimi nadrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaSdito so za svoie
delo odgovorni 2upanu.

IV. OZJI DELIOBEINE

54. clen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb
obdanov na obmodju posameznih niaselij so v ob6ini
kot oZji deli obdine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del obdine v teritoriarnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoZenjsko-
finandnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajr:vne skupnosti,
njeno ukinitev ali spremembo njr:nega obmo6ja
lahko da zbor obdanov oZjega dela obcine ali i0
odstotkov volivcev s tega obmo6ja po postopku in
na nadin, ki je doloden s tem statutom za liudsko
iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni
njihovo obmodje obcinski svet s statutom po poprej
ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in obmo6ju
skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih
obcanov, ki jih sklide Zupan za obmcrdje, na katerem
naj bi se ustanovila skupnost r:ziroma katere
obmocje naj bi se spremenilo.

55. 6len

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih
zadev v obdini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov obcine na podrodju javne infrastrukture
na svojem obmodju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno
razsvetljavo na njihovem obmocju,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in za5citi virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljiic za dela s
podrodja gospodarskih javnih sluZb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih oClagalisc
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi

sanaciji,

- dajejo predloge za ureditev in olep5evanje kraja
(zasaditve, ureditev in vzdrZevanje sprehajalnih poti
ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in
izv ozov, omejevanje hitrosti ipd.),
- sodelujejo in dajejo mnenja prijavnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo obmo6je njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih.
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu obcine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj, vecjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prislo do
spremembe reZima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ obdine s problemi in
potrebami prebivalcev skupnosti na podro6ju
urejanja prostora. in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, Sportnih in
drugih prireditev,

- skupaj z obdino skrbijo za polarno varnost na
svojem obmodju,

- spremljajo nevarnosti na svojem obmocju in o tem
obveScajo Stab za civilno za56ito ter po potrebi
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s
podro6ja za5dite in re5evanja.

56. dlen

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo
krajani s stalnim prebivali5cem na obmo6ju kralevne
skupnosti. Nadin izvolitve dlanov sveta doloda
zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpise Zupan.

Stevilo dlanov sveta dolo6i obdinski svet z odlorom,
s katerim dolodi volilne enote za volitve v svet
krajevne skupnosti.

Mandat dlanov sveta krajevne skupnosti se za6ne rn
konda istodasno kot mandat dlanov obcinskeoa
sveta.

NezdruZljivost clanstva v svetu krajevne skupnosti z
drugimi funkcijami v obdini in z delom v obcinski
upravi ureja zakon.

Funkcija dlana sveta je dastna.

57. dlen

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skli6e Zupan
najkasneje dvajset dni po izvolitvi 6lanov sveta
krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so
potrjeni mandati vec kot polovici njegovih dlanov

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo clani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja



skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja
svet krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti, v okviru nalog
skupnosti in s proradunom ob6ine dolodenih
sredstev za izvajanje teh nalog pri izvajanju
odloditev sveta krajevne skupnosti zastopa obdino.

Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik
sveta krajevne skupnosti pridobiti soglasje Zupana,
razen, de je z veljavnim odlokom o proradunu
obdine drugade dolo6eno.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomeSda predsednika in

opravlja naloge, ki mu jih dolodi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje
odloditve na seji, na kateri je navzodih vedina
dlanov, z vedino glasov navzo6ih dlanov.

Zupan ima pravico biti navzod na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice
glasovati.

Predsednik sveta skli6e svet krajevne skupnosti
najmanj Stirikrat na leto oziroma vedkrat v primeru,
da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet
krajevne skupnosti, de to zahteva Zupan ali najmanj
oolovica dlanov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik obdinskega sveta.

58. clen

Svet krajevne skupnosti izvr5uje naloge, ki so v
skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti.

Svet tudi:

- obravnava vpraSanja iz obcinske pristojnosti, ki se
nana5ajo na obmo6je krajevne skupnosti in njeno
prebivalstvo ter oblikuje svoja stali5da in mnenja,

- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in
drugih sploSnih aktov obdine.

StaliSca, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvr5evanje nalog obdine,
za katere so pristojni obdinski svet, Zupan ali

obdinska uprava in jih ne zavezuieio, razen de ni s
tem statutom ali odlokom druga6e doloceno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo
posameznih vpra5anj sklicuje zbore krajanov
krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora
krajanov se smiselno uporabljajo dolo6be tega
statuta, s katerimi je urejen zbor obdanov.

Odloditve sveta krajevne skupnosti izvrduje Zupan in
ob6inska uprava ter v okviru svojih pristojnosti
predsednik sveta KS.

59. 6len

Zaradi obravnave dolodenih skupnih vpraSanj in
nalog ter za obravnavo zadev iz ob6inske
pristojnosti lahko Zupan oblikuje svet predsednikov

svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni
organ.

60. 6len

Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih
skupnosti se zagotovijo sredstva v proradunu
obdine.

Za uresnidevanje posebnih skupnih potreb in
interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
ob6ina pridobiva sredstva iz prostovoljnih
prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in
drugih organi;lacij ter samoprispevkov. Tako
pridobljena srerdstva je obcina dolZna posebej
evidentirati in porabiti v skladu z njihovim
namenom.

Prostore, oprerno in materialna sredstva, ki jih
potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih
skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja obdina.

lzvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil
za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov
zagotavlja ob6inska uprava.

61. dlen

Obdinski svet lahko s soremembo statuta tudi ukine
krajevno skuprrost, 6e ugotovi, da svet krajevne
skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov
za 6lane sveta oziroma da ob6ani na njenem
obmo6ju nimajo interesa za opravljanje nalog
krajevne skupnr:sti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBEANOV
PRI ODLOEANJU V OBCINI

62. 6len

Oblike neposrednega sodelovanja ob6anov pri

odlo6anju v ob,ilini so: zbor obdanov, referendum in
ljudska iniciativa.

1. Zbor obdanov

63. 6len

Obdani na zboru obdanov:

- obravnavajo pobude in predloge za
spremembo obrnocja obdine, njenega imena ali
sedeZa ter dajejo pobude u zvezi s tem in oblikujejo
mnenja,

- obravnavajo llredloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z,Crugimi obdinami v Sir5e
samoupravne lokalne skupnosti,

- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev oZjih delov obdine oziroma za spremembo
njihovih obmocij,

- predlagajo, olcravnavajo in oblikujejo stali5da o
spremembah obmodij naselij, imen naselij ter imen
ulic,

- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z
zakonom,

- dajejo predlol3e obdinskim organom v zvezi s



pnpravo programov nzvoja obdine, gospodarjenja s
prostorom ter varovanja Zivljenjskega okolja,
- oblikujejo stalisda v zvezi z vedjinii posegi v
prostor, kot so gradnja avtocest, energetsliih
objektov, odlagalisc odpadkov in nervairnih stvari,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stalisda ter
odlodajo o zadevah, za katereje tako dolodeno z
zakonom, s tem statutom ali odlokom ob6ine ter o
zadevah, za katere tako sklene obcinski svet ali
Zupan.

Odlocitve, 
.. 
predloge, pobude, stalisca in mnenja

zbora obdanov so obdinski orlgani, v katerih
pristojnost posamezna zadeva 

- 
spada, dolZni

ntrravnavati in pri izvajanju svojih nalog upo5tevati.
Ce pristojni obdinski organ meni, dJ predlogov,
pobud, stali5d, mnenj in odlocitev zbora obdanov ni
mogoce upo5tevati, je obdanom dolZan na primeren
nadin in v primernem roku svoje mnenje piedstaviti
in utemeljiti.

64. 6len

Zbor obdanov se lahko sklide za vso ob6ino, za eno
ali ve6 krajevnih skupnosti, za posamezno naselje
ali zaselek. Zbor obdanov sklide 2:upan na lastno
pobudo ali na pobudo obdinskega sveta ali sveta
krajevne skupnosti.

Zupan mora sklicati zbor obdanov za vso obdrno na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcerv v obdini, zbor
obdanov v krajevni skupnosti pa na ;:ahtevo najmanj
5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora obdanov mora
vsebovati pisno obrazloZen predlog ;radeve, ki naj jo
zbor obravnava. Zahtevi je treba priloZiti seznam
volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora
vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
laslov.stalnega prebivalis6a ter nlihove podpise.
Zupan lahko zahtevo s sklepom zavrne,6e ugotovi,
da zahteve ni podprlo zadostno itevilo vo'lrvcev.
Sklep z obrazloZitvijo se vrodi pobudniku zahteve ali
prvemu podpisanemu volivcu na serznamu. Zuoan
sklide zbor obcanov najkasneje v triclesetih dneh po
prejemu pravilno vlo2ene zahteve.

65. dlen

Sklic zbora obdanov mora vsebovati obmodje, za
katerega se sklicuje zbor obcanov, kraj in das zbora
obdanov ter predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno
obidajen nadin.

66. 6len

Zbor obdanov vodi Zupan ali od njega poobla5deni
podzupan. Zupan lahko zboru obdanov predlaga
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor. obdanov veljavno sprejema svoje odlo6itve,
predloge, pobude, stalis6a in mnenjer, de na zboru
sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z

obmo6ja obcine, za katero je zbor sklican. Odloditev
zbora. ob6anov je sprejeta, 6e zanjo glasuje najmanj
polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Direktor obdinske uprave ali javni usluZbenec
obdinske uprave, ki ga dolo6i direktor obcinske
uprave, ugotovi sklepdnost zbora obdanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odloditve ter vodi
zapisnik o odlocitvah zbora. Z zapisnikom zbora
ob6anov direktor obdinske uprave seznani obdinski
svet in Zupana ter ga na krajevno obicajen nadin
objavi.

2. Referendum o splo5nem aktu obdine

67. 6len

Obdani lahko odlodajo na referendumu o vpra5anjih,
ki so vsebina splo5nih aktov obdine, ki jih sprelema
ob6inski svet, razen o proradunu, spremembah
proraduna, rebalansu proraduna in zakliudnem
ra6unu obdine ter o sploSnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo obcinski davki in
druge dajatve.

Obdinski svet lahko o splo5nem aktu iz prej5njega
odstavka razpi5e referendum na predlog Zupana ali
dlana obdinskega sveta.

Obdinski svet mora razpisati referendum, de to
zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v obdini in
de tako doloda zakon ali statut obdine.

68. dlen

Predlog za razpis referenduma lahko vloZi Zupan ali
dlan obdinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh
po sprejemu splo5nega akta obdine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
sploSnega akta obdine je treba obcinski svet oisno
seznaniti s pobudo volivcem, za vlolitev zahteve za
razpis referenduma.

ee je vloZen predlog za razpis referenduma ali je
dana pobuda volivcem zavlolitev zahteve zarazois
referenduma, Zupan zadrZi objavo splo5nega akta
do odloditve o predlogu ali pobudi oziroma do
odlocitve na referendumu.

69. 6len

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
kg|"r."T obdani potrd4o ali zavrnejo sprejeti splo5ni
akt ob6ine ali njegove posamezne dolo6be.

ee je sploSni akt obdine ali njegove posamezne
dolocbe na referendumu potrjen, ga mora Zupan
objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

ee je splo5ni akt obdine ali njegove posamezne
dolocbe zavrnjen, se splo5ni akt ne objavi, dokler se
ob upoStevanju volje volivcev ne spremeni.

Odloditev volivcev na referendumu, s katero ie bil



splosni akt obdine zavrnjen ali so bile zavrnjene

njegove posamezne dolodbe, zavezuje obdinski
svet, ki je splo5ni akt, o katerem je bil izveden

referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

70. clen

Pobuda volivcem za vloZitev zahteve za razpis
referenduma o sploinem aktu obdine ali njegovih
posameznih dolocbah mora vsebovati Ze oblikovano
zahlevo za razpis referenduma' Zahteva mora

vsebovati jasno izraZeno vpradanje, ki naj bo

oredmet referenduma, in obrazloZitev.

Pobudo volivcem za vlolitev zahteve za razpis
referenduma lahko da vsak volivec, politidna stranka

v obdini ali svet oZjega dela obdine. Pobuda mora

biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v
obdini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki

vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in

priimek, datum rojstva, naslov stalnega
prebivaliS6a.

Pobudnik o pobudi volivcem za vloZitev zahleve za

razpis referenduma pisno seznani obdinski svet in

pobudo predloZi ZuPanu.

ee Zupan meni, da pobuda zzahtevo ni oblikovana

v skladu s prvim odstavkom tega 6lena ali je v
nasprotju z zakonom in s statutom obcine, o tem v
osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika

in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v

osmih dneh. ee pobudnik tega ne stori, se Steje' da

oobuda ni bila vloZena.

lupan o tem nemudoma obvesti pobudnika in

ob6inski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila
iz predhodnega odstavka zahteva, naj odloditev

Zupana preizkusi upravno sodi56e.

71. dlen

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis
referenduma z osebnim podpisovanjem.

Zupan doloci obrazec za podporo z osebnim
podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraZeno zahtevo
za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov'

Osebno podpisovanje se izvaja pred drZavnim
organom, pristojnim za vodenje evidence volilne
pravice.

Volivec lahko podpi5e obrazec tudi preko enotnega
drZavnega portala e-uprava z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Stele se, da je zahteva za razpis referenduma
vloZena, 6e jo je v dolodenem roku podprlo s svojim
podpisom zadostno Stevilo volivcev.

72. Elen

Obdinski svet razpiSe referendum v petnajstih dneh
po sprejemu odloditve o predlogu Zupana ali

obdinskega sve'lnika za razpis referenduma oziroma
v petnajstih dneh od vloZitve zahteve volivcev za
razpis referenduma v skladu s detrtim odstavkom
prejinjega dlena, razen de v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinStirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug
dela orost dan.

Z aktom o razpisu referenduma doloci obdinski svet
vrsto referenduma, splo5ni akt, o katerem se bo

odlo6alo ozironta njegove dolodbe, o katerih se bo

odlo6alo, besedilo referendumskega vpraSanja, o

katerem se bo ,cdlodalo na referendumu tako, da se

bo obkroZilo "ZA" oziroma'PROT|", dan razpisa in

dan glasovanja,

Akt o razpisu rerferenduma se objavi na nacin, ki je s
tem statutom doloden za objavo sploSnih aktov
ob6ine.
Petnajst dni prr:d dnem glasovanja objavi obdinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih

obdilih.

73. dlen

Pravico glasov;ati na referendumu imajo vsi obdani,
ki imajo pravico voliti 6lane obdinskega sveta.
Odlocitev na referendumu je sprejeta, de zanjo
glasuje ve6ina'volivcev, ki so glasovali.

74. 6len

Postopek za iz:vedbo referenduma vodijo organi, ki

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi
nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloda
obdinska voliln.a komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih
vpra5anjih izvedbe referenduma veljajo dolo6be
zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter
lokalne volitve, ce ni s tem statutom v skladu z
zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vpra5anje drugade urejeno.

Porodilo o izidu glasovanja na referendumu po5lje

obcinska volilna komisija ob6inskemu svetu ter ga

objavi na nacin, ki je v statutu obdine dolocen za
objavo sploSnilr aktov obdine.

3. Svetovalni referendum

25. clen

Obdinski svet lahko pred odlodanjem o posameznih
vpra5anjih iz svoje pristojnosti razpiSe svetovalni
referendum.



Svetovalni referendum se razpise za vso obcino ali
za njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z
dolocbami tega statuta, ki urejajo referendum o
sploinem aktu obdine.

Odlo6itev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje obcinskih organov.

4. Drugi referendurni

76. dlen

Obdani lahko odlodajo na referendumu o
samoprispevkih in tudi o drugih vpra5anjih, de tako
doloda zakon.

Referendum iz prej5njega odstavka se opravi v
skladu z dolo6bami tega statuta, de z zakonom, ki
dolo6a in ureja referendum, ni druga6e doloceno.

Odloditev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, ce je
zanjo glasovala vedina volivcev, ki so glasovali v
obdini oziroma v delu obcine, za katerega se bo
samoprispevek uvedel, pod pogojelm, da se jih je
glasovanja udeleZila vedina.

5. Ljudska iniciativa

VI. OBCINSKE JAVNE SLUZBE

79. 6len

Obcina zagotavlja opravljanje javnih sluZb, ki jih v
skladu z zakonom dolodi s svojim splo5nim aktom rn
javnih slu2b, za katere je tako dolo6eno z zakonom.

Opravljanje javnih sluZb zagotavlja ob6ina:
- neposredno v okviru obdinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- na drug na6in, doloden v skladu z zakonom.

80. 6len

Obcina lahko dolodi kot gospodarsko javno sluZbo
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvr5evanje
nalog iz njene pristojnosti ali so tak5ne dejavnosti
pogoj za izvr5evanje gospodarskih, socialnih ali
ekolo5kih funkcij obdine.

81. dlen

Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo obdinske
javne sluZbe, ustanavlja obdina z odlokom ob
upoStevanju pogojev, dolodenih z zakonom.

82. clen

Obdina lahko, zaradi gospodarnega in udinkovitega
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih sluZb,
ustanovi v okviru zaokroZenih oskrbovalnih
sistemov, skupaj z drugimi obcinami, skupno pravno
osebo javnega prava za izvlanje obdinskih javnih
sluZb.

83. 6len

Obdina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih sluZb,
ki so po zakonu obvezne.

VII. PREMOZENJE IN FINANCIRANJE OBCINE

84. 6len

PremoZenje obdine je finandno in stvarno
premoZenje.

Ravnanje s premoZenjem obcine je mogoce na
nacin in pod pogoji, dolodenimi z zakonom ali
drugim predpisom.

85. dlen

Financiranje obdine, sestava proraduna in
finandnega nacrta, priprava proraduna in finandnega
nadrta, sprejemanje in izvrSevanje proraduna,
ravnanje z obdinskim premoZenjem, zadolZevanje,
upravljanje z dolgovi, poro5tva in zadolZevanie
obdine, radunovodstvo, zakljucni radun prora6una in
proracunski nadzor so urejeni z dolodbami zakona,
ki ureja podrodje javnih financ, zakona, ki ureia

77, Elen

Najmanj pet odstotkov volivcev v obdini lahko
zahteva izdajo ali razveljavitev splo5nega akta ali
druge odloditve iz pristojnosti ob,dinskega sveta
oziroma drugih obcinskih organov.

Glede pobude volivcem za vlo2itev zahteve iz
prej5njega odstavka in postopka s pobudo se
primerno uporabljajo dolocbe zakona in rega
statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo
volivcem za razpis referenduma o splo5nem aktu
obdine.

Ce se zahteva nana5a na razveljavitev splo5nega
akta obdine ali drugo odloditev ob,iinskega sveti,
mora obdinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na
prvo naslednjo sejo, o njej pa odloi:iti najkasneje v
treh mesecih od dne pravilno vloZene zahteve.

ee se zahteva nanaSa na odlocitve <lrugih obcinskih
organov, morajo ti o njej odloditi najlcasneje v enem
mesecu od dne pravilno vloZene zahteve.

78. 6len

Sredstva za neposredno sodelovanje obdanov pri
odlodanju v obdini na zborih ob6anov tn
referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v
obdinskem proradunu.



izvrSevanje proraduna Republike Slovenije za
posamezno leto, zakona, ki ureja stvarno
premoZenje drlave in samoupravnih lokalnih
skupnosti, zakona s podro6ja flnanciranja obcin in z
dolodbami drugih zakonskih in podzakonskih
predpisov.

VIII. SPLOSNI IN POSAMICruI ETTI OBEINE

1. Splo5niaktiobdine

86. clen

Splo5ni akti obdine so statut, poslovnik ob6inskega
sveta, odloki, pravilniki, odredbe in navodila.

Obcinski svet sprejema kot sploSne akte tudi
prostorske in druge nadrte razvoja obdine, obdinski
proradun in zakljudni radun, ki sta posebni vrsti
sploSnih aktov.

Kadar ne odloci z drugim aktom, sprejme ob6inski
svet sklep, ki je lahko splo5ni ali posami6ni akt.

Postopek za sprejem sploinih aktov obdine ureja
poslovnik ob6inskega sveta.

87. 6len

Statut je temeljni sploSni akt obcine, ki ga sprejme
obdinski svet z dvotretjinsko ve6ino glasov vseh
dlanov ob6inskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je
predpisan za sprejem odloka.

88. 6len

S poslovnikom, ki ga sprejme obcinski svet z
dvotretjinsko vecino glasov navzocih dlanov, se
uredi organizacija in nadin dela obdinskega sveta ter
uresnidevanje pravic in dolZnosti dlanov obdinskega
sveta.

89. 6len

Z odlokom ureja ob6ina na splo5en nadin zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe obdinske
uprave in doloda nacin njihovega dela ter ustanavlja
javne sluZbe.

Z odlokom ureja obdina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je iako dolodeno zzakonom.

90. dlen

S pravilnikom se razclenijo posamezne dolo6be
statuta ali odloka v procesu njihovega izvr5evanja.

Z odredbo obcina uredi dolodene razmere, ki imajo
splo5ni pomen ali odreja nadin ravnanja v takih
razmerah.

Z navodilom se lahko podrobneje predpi5e nacin
dela organov obdinske uprave pri izvr5evanju
dolodb statuta ali odloka.

91. 6len

Statut, odloki in drugi splodni akti obdine morajo biti
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in
zadnejo veljati petnajsti dan po objavi, de ni v njih
drugade doloeerro.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo
tudi drugi akti, za katere tako doloci obdinski svet.

SploSni del proraduna se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, posebni del proraduna in nadrt
razvojnih programov se objavita na spletni strani
Obdine Rogatec.

2. Posami6ni akti obdine

92. clen

Posamicni akti obcine so odlodbe in sklepi.

S posamidnimi akti - sklepom ali odlodbo - odlo6a
obdina o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz
prenesene drZavne pristojnosti.

93. 6len

O pritoZbah zoper posamidne akte, ki jih izdajo
organi obcinsk:e uprave v upravnem postopku,
odloda na drugi stopnji Zupan, 6e ni za posamezne
primere z zakonom drugade doloceno.

O pritoZbah :zoper posamicne akte, izdane v
upravnih zadevah iz prenesene drZavne pristojnosti,
odloda drZavni organ, ki ga doloci zakon.

O zakonitosti dr:kondnih posamicnih aktov obdinskih
organov odloda v upravnem sporu pristojno sodi56e.

IX. PREHiODNE IN KONENE DOLOEBE

94. clen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati
Statut Obcine lRogatec (Uradni list RS, 3t. 67114 -
uradno prediSdeno besedilo).

95. 6len

Ta statut zadrre veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu t?epublike Slovenije.

{+

Rogatec, dne

Zupan Ob6ine Rogatec
Martin Mikolid
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B0% do 100% nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splo5nih
volitev in je doloden z zakonom, ki ureja lokalne volitve.

4, dlen
elani volilnih k.o,misij kralevnih skupnosti, ki spremljajo

glasovanje na voliddih na dan glasovanja, imaio pravico do
nadomestila v vidini treh dnevnic za sluZ-beno ptt v domovini
v celodnevnem trajanju, v skladu z vel,iavno 0redbo o visini
povradil stro5kov v zvezi z delom in druilih dohodkov, Kt se ne
v5tevajo v davdno osnovo.

Predsednik in namestnik predseclrrika volilne komisije
krajevne skupnosti sta upravidena do dodatnega nadomestila
v vi5ini polovice dnevnice iz prej5nje todl<e.

5. dlen
Ta merila zadnejo veljati naslednji rian po objavi v Urad_

nem listu Republike Slovenrre.

s|. 041-4t2014-Os02
Kr5ko, dne 1'l . septembra 20.14

4. dlen
Organizatorji volilne kampanje za iupana oziroma kandidati

zaZupana, ki so dosegli najmanj 6% od skupnega Stevila volilnih
upravidencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroikov
volilne kampanje v vi5ini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.

Ce pride na volitvah zaZupana do drugega kroga glaso-
vanja, sta kandidata zaZupana, ki kandidirata v clrugern rrogu,
upravidena do povradila stro5kov le na osnovi dobljenih glaJov
v tenr krogu glasovanja.

Skupni znesek povnrjenih stroSkov ne sme preseii zne_
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz porodila bbdinskemu
svetu Obdine Miren - Kostanjevica in Radunskemu sodisdu.

5. dlen

. Organizatorjem volilrre kampanje iz 3. in 4. dlena tega
sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo strodki volilne kampan1e
iz proraduna Obdine Miren - Kostanjevica v roku 30 dnr po pre-
dlo2itvi porodila Obdinskemu svetu Obdine Miren - Kostanjevica
in Radunskemu sodiSdu.

6. dlen

. Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uraclnem
lisiu Republike Slovenije.

7. dlen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o

delni povrnitvi stroskov volilne l<ampanje za Iokalne volitve v
Obcinj Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010 z dne 6. 9.
2010 (Uradni list RS,5t.72l1 0).

St. oo7-16t2014-1
Miren, dne 10. septembra 2014

Luttan
Obdine Krdko

mag. Miran Stanko Lr.

MIREN . KOSTANJE\/ICA

2836. Sklep o delni povrnitvi stroikov volilne
kampanje za lokalne volitve v Obdlni Miren -
Kostanjevica za volilno let,c 2014

Na podlagi 28. clena Zakona o voljlni in referendumski
kampanji (Uradni Iist RS, St. 41107,103107 _ZpolS_D, 11111 ,28/11 - odl. US in 9B/13) in 17. dlena Stratuta Obdine Miren -
Kostanjevica (Uradni list RS, $t. 112107) j<> Obdinski svet Obcj_
ne Miren - Kostanjevica na 33. redni seji dne 10.9. 2014 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroikov volilne kampanje

za lokalne volitve v Obdini Mirerr - Kostanjevica
za volilno leto 2014

1. dlen
S tenr sklepom se dolodijo upravidenci in kriterili za delno

povrnitev stroikov volilne kampanje za lokalne volitve v Obdini
Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014.

2. dlen

... Stro5ki volilne kampanje za volitve v obdinski svet in vo_
lllne katnpanje za volitve 2upana ne smejcr presedi zneskov, kijih dolodazakon, ki ureja volilno kampanjc,.'

. 
StroSkj volilne kampanje za volitvb v obdinski svet ne

smejo presedi 0,40 eura na posameznel;a volilnega upravi_
denca v obcini.

Stro5ki voljlne kampanje za volitve Zupana ne smejo
preseci*0,25. eura na posameznega volilnega upravicenca v
oDcrnt. Ue prtde do drugega kroga glasovernja, se stroiki volil_
ne karnpanJe za kandidata, ki na tem glas;ovanju kandidirata,
lalrko.povedajo Se za 0,15 eura na piran.lu=nugu volilnega
rupravi6enca v obiini.

3. dlen
Organizatorji volilne kampanje list kandidatov oziroma

kandidaii za dlane obdinskega sveia, katerim so pripadli man-
clati v obdinskem svetu, imajo pravico do povradila stro5kov
volilne kampanje v visini 0,33 eura za vsak dobljeni glas.

, Skupni znesek povrnjenih stro5kov n,e sme prJsedi zne_
sKa po{abtjenih sredstev, razvidnega iz pc,rodila Obdinskemu
svetu Obdine Miren - Kostanjevica in Ra8unskemu sodiicu.

ROGATEC

2837, Statut Obdine Rogatec - uradno prediideno
besedito (UpBl)

.. Na podlagi 91. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Ob-
dine Rogatec (Uradni list RS, St. 66106 - uradno predisdeno
besedilo, 50/10 in 51114) je Obdinski svet Obcine Rogatec na
T.izredni seji, dne 1.5.2014, potrdil uradno preciSdeno bese_
dilo Statuta Obcine Rogatec, ki obsega:

* Statut Obdine Rogatec (Uradni tist RS, St. 13/06),
- Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,

5t. 27106),

- Spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Rogatec
(Uradni list RS, 5t. 50/10),

- Spremembo Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
st. 56/11 ).

4upan
Obdine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin MaruSid l.r

STATUT
Ob6ine Rogatec

- uradno pre6igdeno besedilo
(uPB1)

I, SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen
Obdina Rogatec (v nadaljevanju: obdina) je samouprav_

na lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na obmodju
naslednjih naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogjt_
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cu, Donadka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlidno itr

Zahenberc.
SedeZ obdine je Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
Obdina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoZenja.
Obcino predstavlja in zastopa Zupan.
Obmodje, ime in sedeZ ob6ine se lahko spremenizzako-

nom po postopku, ki ga doloda zakon.
Obmodja in imena naselij v obcini se v skladu z zakonom

spremenijo z obdinskim odlokom,

2. dlen

Na obmodju Obdine Rogatec so ustanovljeni oZji deli obdi-
ne. Naloge, organlzacija in delovanje ter pravni status o2jih delov
Obdine Rogatec so dolodeni s tem statutom in odlokom obdine.

lmena in obmodja oZjih delov obdine so:
Krajevna skupnost Dobovec,
Krajevna skupnost Donadka Gora,
Krajevna skupnost Rogatec.

3. ilen
Obdina Rogatec v okviru ustave in zakona samostojno

ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo
prebivalce obdine in naloge iz dr2avne pristojnosti, ki so po
predhodnem soglasju obdinskega sveta nanjo prenesene z
zaKonom.

4. dlen

Osebe, ki imajo na obmodju obdine stalno prebivali5de,
so obdani.

Obcani odlodajo o lokalnih javnih zadevah po organih
obcine, ki jih volijo na podlagi splo5ne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovarrjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.

Obdani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih obdanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odloditve organov obdine se lahko v posa-
mezne oblike odlodanja vkljudijo tudi osebe, ki imajo v obcini
zadasno prebivali5de, irr osebe, ki so lastniki zemlji5d in drugih
nepremicnin na obmo6ju obcine.

5. dlen

Obdina pri uresnidevanju skupnih nalog sodeluje s so-
sednjimi in drugimi obcinami, SirSimi lokalnimi skupnostmi in
drZavo.

Obdina samostojno odloda o povezovanju v Sirde lokalne
samoupravne skupnosti na nadin in po postopku, predpisanem
v zakonu.

Obdina lahko sodeluje tudi z Iokalnimi skupnostmi drugih
drZav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

Ob6ina sodeluje z drugimi ob6inami po nadelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
zdru1ule sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
obcinske uprave, javne sklade, javtte zavode, javna podjetja.
Obdine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samo-
uprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih
interesov zdruZujejo v zdruZenja.

6. dlen

Obdina ima grb, zastavo in prazrrik, katerih oblika, vsebina
in uporaba se doloci z odlokom.

Zupan ima Zupansko verigo, ki je simbol 2upanske funk-
cije in 2upanske dasti. Ta simbol je prehodnega zna\aia, kar
pon'reni, da ga vsakokratni Zupan preda svojemu nasledniku.

Zupan ima 2upanski znak, ki je simbol Zupanske funkcije
in Zupanske dasti. Ob prejemu postane njegova osebna last.

elani ob6inskega sveta imajo svetni$ki znak, ki je simbol
svetni5ke funkcije in svetniSke dasti. Ob prejemu znaka le-ta
postane osebna last dlana obdinskega sveta.

Obdina lma Zig, ki je okrogle oblike. Zig ima v zunanjem
krogu na zgonrji polovici rrapis: Obdina Rogatec, na spodnji po-

lovici pa naziv orgarra obdine - Obdinski svet; Zupan; Nadzorni
odbor; Obdinska uprava, Obdinska volilna komisija. V sredini
)ine io nrh nhiino

Velikost, uporabo in hrambo Ziga obdine dolodi Zupan s
sklepom.

Za prispevek k razvoju obiine podeljuje obcina zasluZnim
obdanom, organizac:ijam in drugim obdinska priznanja in nagra-
de v skladu s poseb'nim odlokom.

II, NALOGE OBEINE

7. dlen

Obdina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-
mena (izvirne naloge), dolodene z zakonom in s tem statutom,
zlasti oa:

1. Normativncr ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako. da:

- sprejema stcrtut in druge predpise obdine,

- sprejema proradun in zakljudni radun obdine,

- nadrtuje pros;torski razvoj ter sprejema prostorske akte,

- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,

- izdeluje obr€rmbne dokumente,
- sprejema programe razvoja obdine.
2. Upravlja obi)insko premo2enje tako, da:

- ureja nadin in pogoje upravljanja z obdinskinr premo-
Zenjem,

- pridobiva in r.azpolaga z vsemi vrstami premozenja,
* sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremi6nin in

premi6nin,

- sestavlja premoZenjsko bilanco, s katero izkazuje vred-
nost svojega premo2enja.

3. Onrogoda pogoje za gospodarski razvoj obdine tako, da:

- spremlja in ernalizira gospodarske rezultate v obdini,

- sprejema prostorske akte, ki omogodajo in pospeSujejo
razvoj gospodarstva v obdini,

- pospeSuje g,cspodarski razvoj,

- sodeluje z g,cspodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog obiine ponraga gospodarskim subjektonr pri razre5e-
vanju gospodarskih problemov,

* z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospeSuje razvoj
gospodarskih panol; oziroma gospodarskih subjektov

4. Ustvarja por;oje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
danje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-
tov,

- sprejema dolgorodni in kratkorodni stanovanjski pro-
gram obdine,

- spremlja in ernalizira stanje na stanovanjskem podrodju
obdine,

- spremlja ponudbo in povpra5evanje stanovanj v obcini
ter se vkljucuje v stanovanjski trg,

- gradi stanovanja za socialno ogroZene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

- v skladu s predpisi omogoda obeanom najemanje kre-
ditov za nakup, gra(jnjo in prenovo $tanovanj,

- sodeluje z gospodarskimi druZbami, zavodi in drugimi in-
stitucijami pri razreSevanju stanovanjske problematike obdanov.

5. Skrbi za lokalne javne slu2be tako, da:

- zagotavlja iz:vajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
sluZb v skladu z zakonom,

- nadzira delovanje lokalnih javnih sluZb,

- gradi in vzdrLuje komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja irr pospeSuje vzgojno-izobraZevalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:

- ustanovi vzgyojno-izobraZevalni (avna osnovna dola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakononl zagotav-
lja pogoje za njegovo delovanje,

- v skladu zzakani, ki urejajo to podrodje, zagotavlja sred-
stva za izvajanje ieh dejavnodti in v okviru finandnih moZnosti
omogoda izvajanje nadstandardnih programov,
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- sodeluje zvzgojno,izobraZevalnim zavodom In zdrav-
stvenim zavodom,

* z razli1,nimi ukrepi pospe5uje vzgojno_izobra2evalno
dejavnost in zdravstveno varstvo obdanov,'

- ustvarja pogoje.za izobralevarle odraslih, ki je po-
membno za razvol obdine in za kvaliteto Zivljenja njenih
prebivalcev.

7. PospeSuje sluZbe soqialnega skrbstva, pred5olskega
varstva, osnovnega varstva otrok in druZine, za soctatno
ogroZene, invalide in ostarele tako, da:

- spremlja stanje na tem podrodju,
- pristojnim organont in institucijatn predlaga dolodene

ukrepe na tem podrodju.
.. sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in

dru gimi pristojni mi organi in institucijaml..
B. Pospe5uje raziskovalno, kulturnc in dru5tveno dejav_

nost ter razvoj Sporta in rekreacije tako, da:

. -. omogoea dostopnost kulturnih programov, skrbi za
klrlturno dediddjrro na svojem obmodiu,

- doloda obdinski program Sporta,
- zagotavlja sploSno izobra2evalno knji2nidno oe1avnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z dru5tvi in jih vkljuduje \r, programe aktivnosti

obdine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

preo nrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravrla
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:* izvaja naloge, ki jih dolodajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s podrodja varstva okolja,

. * spremlja stanje na tem podrodju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

. . * sprejenra sploSne akte, s katerinri pospeSuje in zago_
tavlja varstvo okolja,

- sodeluje s pristojnimi inSpekcijskirni organi in jih obve_
Sda o ugotovljenih nepravilnostih,

-^z drugimi ukrepi pospe5uje varstvo okolja v obdini.
10. Upravlja, gradi in vzdrluje..
* lokalne javne ceste in druge javner poti,
- povrdine za peSce in kolesarie.
- igri5da za dport in rekreacijoier otro5ka igrisca,

--- Javne parkirne prostore, parke, lrge in druge javne
povr5ine ter

- zagotavlja varnost v cestnem prometu na obdinskih
cestah in ureja promet v obdini.

11. Skrbi za poLarno varnost in varnost obdanov v pri_
meru elementarnih in drugih nesred tako, da v skladu z merili
rn normativi:

- organizira reSevalno pomod v poZiarih,
- organizira obve5danje, alarmiranjer, pomod in reieva_

nje za primere elementarnih in drugih nesred,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje poZarne varnosti in varstva pred n2rravnimi nesreeami,* zagotavlja sredstva za odpravo por;ledic elementarnih
in drugih naravnih nesred,

., - sodeluje z obdinskinr poveljstvom gasilske sluZbe in
$tabom za civilno za5dito ter spremlja njiho-vo delo,

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k bolj5i poZarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in rJrugimi nesredami.

12. Urejajavni red v obdini tako, da:
- spreJema ustrezne sploSne akte.* doloda prekrSke in globe za prekr.Ske, s katerrmi sekr$ijo predpisi obdjne,
* ureja lokalnr promet in dgloda pronretno ureditev,* organizira obdirrsko redaistvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prire,Jitvami.

, ., * opravlja in5pekcijsko nadzorstvo nari izvajanjem obdin_
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ,ru1, ,uO"uL rz svo1epristojnosti, te ni z zakonom drdgade dolodLno.* opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

B. clen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena obdina opravlja

tudi naloge, ki se nana5ajo na:

- ugotavljanje javnega interesa za uresnidevanje predku_
pnih pravic obdine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremidnin za potrebe obdine,

* dolodanje namembnosti prostora,

. - gospodarjenje s stavbnjmi zemljisdi in dolodanje pogo_
1ev za njihovo uporabo,

- evidenco obdinskih zemljisd in drugega preiloZenja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomen jKov

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
* mrliSko ogledno slu2bo in
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

L dlen
Obdina opravlja statistidne, eviden6ne in analitidne naloge

za svo1e potrebe.
Obdina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje

nalog iz svoje pristojrrosti in jih pridobi v skladu z zakonom. 
-

III, ORGANI OBCINE

1. Skupne dolodbe

10. dlen
Organi obdine so:
- obdinski svet,
* 2upan in
- nadzorni odbor obdine.
Obcina inra volilno komisijo kot sarnostojni obdinsrr organ,

ki v skladu zzakonom o lokajnih volitvah in drugimi predpisi ter
splo5nimi akti obdine skrbi za izvedbo volitev jn referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Obdina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge doloda zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov obdine oziroma dla_
nov obdinskih organov se izvajajo v skladu z zaKonom in
tem statutom.

- Olani obdinskega sveta, Zupan in podZupan so obdinski
funkcionarji.

11 . dlen
Obdina ima obdinsko Ltpravo, ki v skladu z zakonom,

statutom in splo$nimi akti obdine opravlja upravne, strokovne,
pospedevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagcttav-
ljanjem javnih slu2b iz obdinske pristojnosli.

Obdinska uprava odloca o upravnih zadevah iz obcinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inSpekcijske naroge ln
naloge obdinskega redarstva oziroma drugih sljZb nadzora.

Obdinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
adnrinistrativna opravila za obdinske organe.

. Obdinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij_
sKe enote in organi obdinske uprave. Organe obdinske uprave
ustanovi obdinski svet z odlokom, s katerim dolodi tudi njihovo
notranjo organizacijo in delovno podrodje.

Obdinsko upravo vodi tajnik ob6ine, usmerja in nadzoruje
pa jo 2upan.

12. dlen
de ni v zakonu ali tem statutu drugade dolodeno, lahko

organi obiine, ki delajo na sejah, sprejemajo odloditve, de je
na seji navzoda vedina dlanov organa obdine.

'13. clen
Delo organov obdine je javno.
J.uy."o:l dela se zagolavlja z obvesdanjenr javnosrr o

delu_obdinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
sploSnih aktov obdine, z navzodnostjo obdanov in preostav_
nikov sredstev javnega obveSdanja na javnih sejah obdinskih
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organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odlocanje obdinskih organov.

Nadin zagotavljanja javnosti dela ob6inskih organov, raz-
loge in postopke izklju6itve javnosti s sej organov obdine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali sploSnim aktom obdine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
drZavna, voja5ka ali uradna tajnost, dolodajo zakotr, ta statut
in poslovnik obcinskega sveta.

Obcani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odlodanje organov obdine o

nlihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, de izka2ejo
pravni interes.

2. Obdinski svet

14. dlen

Obdinski svet je najvi5ji organ odlodanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolZnosti obdine.

Obcinski svet Steje dvanajst clanov.
Clani obdinskega sveta se volijo za $tiri leta. Mandat dla-

nov obdinskega sveta se zadne s potekom mandata prel$njih

clanov obdirrskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega obdinskega sveta, de ni z zakonom
drugade dolodeno.

Obdinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je po-

trjenih ved kot polovica mandatov dlanov obdinskega sveta.
Prvo sejo obdinskega sveta sklide prej5nji 2upan najkas-

neje v 20 dneh po izvolitvi dlanov obdinskega sveta, ce je za

izvolitev Zupana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.

15. dlen

Volitve dlanov obdinskega sveta so neposredne itr se

opravijo na podlagi sploHne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjenr v skladu zzakonom.

Obdinski svet se voli po proporcionalnem sistem-.
O oblikovanju volilnih enot za volitve ob6inskega sveta

odlodi obdinski svet z odlokom.

16. dlen

Obdinski svet sprejema statut obdine, poslovnik obdinske-
ga sveta, odloke in druge predpise obcine.

V okviru svojih pristojnosti obdinski svet predvsem:

- sprejema prostorske plane in drlrge plane razvoja obdine,

- sprejema obdinski proradun in zakljucni radun,

- ustanavlja organe obdinske uprave ter dolodi njihovo
orgarrizacijo in delovno podrocje,

- v sodelovanju z obdinskimi sveti drugih obdin ustanavlja
skupne organe obbinske uprave ter skupne organe za izvr6e-
vanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

- daje soglasje k prenosu nalog iz drZavne pristojnosti na

obdino in odloda o na obdino prenesenih zadevah iz drZavne
pristojnosti, 6e po zakonu o ieh zadevah ne odloca drug ob-
dins;ki organ,

* nadzoruje delo Zupana in obcinske uprave glede izva-
janja odlodltev obdinskega sveta,

- potrjuje mandate dlanov obdinskega sveta ter ugotavlja
preddasno prenehanje mandata obdinskega furrkcionaria,

- imenuje clane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi preddasno razresitev dlana nadzornega
oooora,

- imenuje in razreiuje clane komisij in odborov obdin-
sKega svera,

- dolodi, kateri izmed dlanov obdinskega sveta bo za-

dasno opravljal funkcijo Zupana, de temu prediasno preneha

mandat, pa ne dolodi podZupana, ki bo zadasno opravljal nje-
govo funkcijo all de je razre5en,

- odloda o pridobitvi in odtujitvi obdinskega premoZetrja,

de z zakonom, s statutom obcine ali z odlokom ni dolodeno
drugace,

- odloda o najr:mu posojila in dajanju porodtva,

- razpisuje refr:rendum,

- s svojim aktom, v skladu z zakonom, doloda viSino
sejnine dlanov obdirrskega sveta in pladila za opravljanje na-
log dlanov drugih c'bdinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za dolodiiev plade direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov usl,anovitelja v njihovih organih ter v soglasju
z ministri, pristojninri za posamezna podrodja, doloda pladne
razrede za doloditev plad ravnateljev ali direktor.jev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

- doloda vrste lokalnih javnih sluZb in nadin izvajanja
lokalnih javnih sluZtr,

- ustarravlja jiavne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

- inrenuje in razreSuje dlane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, dlane sveta za varstvo uporabnikovjavnih
dobrin ter dlane drugih organov obdine, ustanovljenih na pod-
lagi zakona,

- dolodi organizacijo in nadin izvajanja varstva pred na-
ravnimi in drugimi rresredami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred poZari,

- sprejme pro,gfam in letni nadrt vafstva pred naravnimi
in drugimi nesreiarni, sestavni del je tudi letni nacrt varstva
pred po2ari,

- dolodi organizacijo obcinskega sveta ter nadin njegove-
ga delovanja v vojn:,

- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
sredami in dolodi varstvo pred poZari, ki se opravlja kot javna
sluZba,

- daje mnerrje k imenovanju nadelnika upravne enote in
imenuje predstavnike obdine v sosvet nadelnika upravne enote,

- daje soglasjer k imenovanju ravnatelja oziroma direktorja
javnega zavoda, kerterega ustanovitelj oziroma soustanovitelj
je obdina,

- odloda o druglih zadevah, ki jih dolodata zakon in ta statut.

17. dlen

ilani obdinskrlga sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-
klicno.

Funkcija dlaner obdinskega sveta in pod2upana ni zdrui^
ljiva s funkcijo Zup;rna, dlana nadzornega odbora, kot tudi ne
z delom v obiinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako doloda zakon.

Clan obdinskerga sveta, ki je imenovan za pod2upana,
opravlja funkcijo dlana obdinskega sveta in funkcijo podZupana
hkrati. PodZupan, ki v primeru preddasnega prenehanja man-
data Zupana opravlla funkcijo 2upana, v tenr dasu ne opravlja
funkcije dlana obdirrskega sveta.

Funkcija dlana obdinskega sveta in podZupana tudi ni

zdru2ljiva s funkcijo nadelnika upravne enote, kot tudi ne z
delom v drZavni upravi na delovnih mestih, na katerilr delavci
izvr5ujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo ozi-
roma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov obdine.

18. dlen

Obdinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
Zuean.

Za vodenje serj obdinskega sveta lahko 2upan pooblasti
pod2upana ali drug;ega dlana obdinskega sveta. 0e je Zupan
odsoten alizadrlart, vodi sejo podZupan.

0e nastopijo razlogi, zaradi katerih 2upan, podZupan ozi-
roma pooblaSdeni dlan obdinskega sveta ne more voditi Ze

sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejSi
dlan obdinskega sveta.

Zupan sklicuje seje ob6inskega sveta v skladu z dolod-
bami tega statuta in poslovnika obdinskega sveta ter glede
na potrebe odlodarja na obdinskem svetu, nlora pa jih sklicati
najmanj Stirikrat letno. PodZupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamiip6,9a pooblastila Zupana.

Zupan mora sklicati sejo obdinskega sveta, de to zahteva
najmanj detrtina dlanov obiinskega sveta, seja pa mora biti v
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petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje,, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradlvo oziroma utemeljeno zahtevo obiiinski upravi za pripra-
vo gradiva. Zupan nrora dati na dnevni red seje predlagane tod-
ke. Predlagan dnevni red pa lahko dopolni Sez novimi todkami.

Ce seja obdinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skli,isje dlani obdinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Zupan in obdinska uprava so dolZni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seie.

19. dlen
Strokovno pripravo gradiv, organizar:ijsko in administrativ-

no deto za potrebe obdinskega sveta ter pomod pri pripravi in
vodenju sej obdinskega sveta ter njegol,ih komisij in odborov
zagotavlja obdinska uprava.

20. dlen
Obdinski svet dela in odloda na sei;th.
Dnevni red seje obdinskega sveta p,redlaga 2upan.
Vsak dlan obdinskega sveta lahko predlaga obdinskemu

svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove prisiojnosti,
razen proraduna in zakljudnega raduna proiaduna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu obdine dolodeno, iajih sprejme obdinski svet na predlog 2uperna.

Zupan mo.ra predloge komisij i-n ojborou obdinsxega sve_
ta ter predloge dlanov obdinskega sveta iz: prej$njega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot ]e"dolodeno v
poslovniku obdinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloda obdinski svet na za_
cetku seje.

Na vsaki seji obdinskega sveta mora biti predvidena t otka za
vpra5anja in odgovore na vpra5arrja, kijih postavljajo dlani sveta.

.. Za vsako sejo obdinskega sveta se po$l1e vifito Zupanu,
podZupanu, dlanom obdinskega sveta, prbdsedniku nadzorne-
ga odbora obdine in tajniku obdine. O sklicu seje obdinskega
svera se obvesti javna obdila.

Predsednik nadzornega odbora obdjne, predsedniki komi_
sij. in odborov obdinskega sveta ter tajnik obdine so se dolZni
udele2iti seje obdinskega sveta in odgo,varjati na vpraianja
clanov obcinskega sveta, kadar se obra,,,nava.lo vpra5anja iz
njihove pristojnosti oziroma njihovega podrrodja dela.

21 . 6len

. 
Obdinski svet veljavno sklepa, de je rra seji navzoda vedi-

na njegovih clanov. Obdinski svet sprejema odioditve z veeino
opredeljenih glasov navzodih dlanov, iazr:n de zakon doloca
drugacno vedino.

Obdinski svet sprejema odloiitve z jilvnim glasovanjem.
rajno se gtasuje v primeru, ko je tako dolodeno z zakonom ali
ce tako sklene obdinski svet.

Nadin dela in odlodanja, razmerja clo drugih obdinskih
9rqul9u ter druga vpra5anja delovanja obdinskega sveta se
dolodijo s poslovnikom, ki ga sprejme obdinski svit z dvotret_jinsko vedino navzodih dlanov.

Odloditve obdinskega sveta izvr5ujeta Zupan in obcinska
uprava.

Zupan in iajnik obdine o izvr$evanju oCloditev obiinskega
sveta porodata obdinskemu svetu na vsaki seii.

22, tlen

, Preddasno prenehanje rnandata dlan;a obdinskega sveta
ureja zakon.

Razlogi za prenehanje mandata dlana obdinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomodne sodne odlodbe ali pisne-
ga obvestila o odloditvi dlana obdinskega sveta.

". . .Clanu obdinskega sveta preneha nrarrcjat z dnem, ko ob-
dinski svet na podlagi porodila komisije ru ,"nOutna upradanja,
volrtve in imenovanja ugotovi, da so hastali zakonski raztogi zaprenehanje mandata.

Obdinski svet.sprejme ugotovitveni shlep na prvt seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega dlena.

. _ lzvolitev oziroma potrditev mandata nadomeslnega dlana
obdinskega sveta doloda zaxon.

2.1 Odbori in komisije obiinskega sveta

23. dlen
Obdinski svet ima Komisijo za mandatna vpra5anja, vo-

litve in imenovanja.
Obdinski svet lahko ustanovi eno ali ved komisij in odbo_

rov Kot svoja stalna aii obdasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno podrodje stalnih delovnih teles

obdinskega sveta doloda poslovnik obdinskega sveta.
Obdasna delovna telesa ustanovi obdinski svet s skle_

pom, s katerim dolodi naloge delovnega telesa in itevilo dlanov
ter opravi inrenovanje.

24. clen
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja

ima pet dlanov, ki jih obdinski svet imenuje izmed svojih dlanov.
Konrisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovania

opravlja zlasti naslednje naloge:
- obcinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa

ob6inskega sveta in druge organe, kijih imenuje obdinski svet,
- obdinskemu svetu ali Zupanu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vpraSanji v obdini,
- pripravlja predloge odlocitev obdinskega sveta v zvezi

s placarni ter drugimi prejemki obdinskjh funkcionarjev ter izvr,
Suje odloditve obdinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plade in druge prejemke obdinskih funkcionarjev,

* opravlja naloge s podro6ja ugotavljanja nezdruZljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,

. * pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in
priznanj, opravi izbiro nred predlogi ter pripravi predlog sklepa
za obdinski svet,

. .- obravnava vloge in pritoZbe obdanov ter na podlagi le_
teh daje pobude in predlaga resitve obdirrskemu sveir, Zupanu
in obdinski upravi,

- obravnava druga vpradanja, ki nru jih dolodi obdinski
svet.

25. dlen
Stalna delovna telesa obdinskega sveta so:
- ooDor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih

dejavnosti,
* odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in var_

stvo okolja,

- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjen.le z ne_
premidninami,

* statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za Sport.
Odbori in kontisije Stejejo od tri do pet dlanov. Delovno

podrodje in Stevilo dlanov posameznega delovnega telesa ob_
dinskega sveta se dolodi s poslovnikom obdinskela sveta.

26. dlen
ilane odborov in komisij inrenuje obdinski svet izmed

svojih dlanov in najved polovico ilanov izmed drugih obdanov.
Predlog kandidatov za dlane pripravi Komisija ,l rnunout,-,u
vpra5anja. voljtve in imenovanja.

Delo delovnega telesa obdinskega sveta vodi dlan obain-
skega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa sklide Zr_rpan.
Clanstvo v komisiji ali odboru obdinskega sveta ni zcjru_

Zljivo s dlanstvom v nadzornem oclboru obdrne alj z qerofi.t v
obdinski upravi.

27. tlen
Komisije in odbori obdinskega sveta v okviru svolega

delovnega podrocja v skladu s poslovnikom obdinskega sveta
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obravnavajo zadeve iz pristojnosti obdinskega sveta in dajejo
obdinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori obdinskega sveta lahko predlagajo
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proraduna in zakljubnega raduna proraiuna
in drugih aktov, za katere je v zakottu ali v statutu obdine dolo-
deno, da jih sprejme obdinski svet na predlog Zupana,

28. clen

Obcinski svet lahko razreSi predsednika, posameznega
dlana delovnega telesa obdinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj detrtine dlanov obdinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za dlane delovnih teles obdinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vpraianja, volitve in ime-
novanja do prve naslednje seje obdinskega sveta.

3. Zuoan

29. clen
Zupana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.

Volitve Zupana se opravijo v skladu z zakononr.
Mandatrta doba Zupana traja Stiri leta.

Novoizvoljeni Zupan nastopi mandat, ko obdinski svet na

svoji prvi seji po izvolitvi dlanov obdinskega sveta na podlagi
porocila obdinske volilne komisije o izidu glasovarya za Lupana
odlodi o morebitnih pritoZbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur zaiupana oziroma ugotovi, da takih pritoib ni bilo.

Zupan opravlja funkcijo poklicno. Zupan se lahko odlodi,
da bo funkcijo opravljal nepoklicno. O svoji odlocitvi je 2upan
dolZan obvestiti obdinski svet na prvi naslednji seji.

30. dlen

Zupan predstavlja in zastopa obdino.
Poleg tega 2upan predvsem:

- predlaga obdinskemu svetu v sprejem proradun obdine
in zakljucni radun proraduna, odloke in druge akte iz pristojnosti

obdinskega sveta,
* izvriuje obdinski proradun ter poobla5da druge osebe za

izvajanje posameznih nalog izvr5evanja obdinskega proraduna,

- skrbi za izvajanje splo5nih aktov ob6ine in drugih odlo-
ditev obdinskega sveta,

- odloda o pridobitvi in odtujitvi premidnega premoZenja
ter o pridobitvi nepremidnega premoZenja obdine, de zakon ali
predpls obdine ne doloca drugace,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo5nih aktov
obdine,

* predlaga ustanovitev organov obcinske uprave, dolo-
ditev njihovega delovnega podrodja in notranje organizacije,
dolodi sistemizacijo delovnih mest v obdinski upravi, odloda o
imenovanju javnih uslu2bencev v nazive ter o sklenitvi delovne-
ga razmerja zaposlenih v obdinski upravi ter pooblaS6a tajnika
obcine za te naloge,

- imenuje in razreSuje tajnika obdine (direktorja obdinske
uprave), vodje organov obdinske uprave in organov skupne
obdinske uorave.

- usmerja in nadzoruje delo obcinske uprave in organov
skLrpne obdinske uprave,

- opravlja druge naloge, ki jih doloca zakon in ta statut.
Zupan v skladu z zakonom odloda tudi o na obdino pre-

nesenih zadevah iz dr2avne pristoinosti.

31. clen

Zupan lahko zadrZi objavo splo5nega akta obdine, de

meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob6inskemu
svetu, da o njem ponovno odlodi na prvi naslednji seji, pri de-

mer mora navesti razloge za zadr2anie.
ee obdinski svet vztraja pri svoji odloditvi, se sploSni akt

objavi, Zupan pa lahko vloZi pri ustavnem sodiSdu zahtevo za

oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Tupan zadr\i izvajanje odloditve obdinskega sveta, ae

meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim

sploSnim aktom obriine, in predlaga obdinskemu svetu, da o
njel ponovno odlodi na prvi naslednji seji, pri iemer mora na-
vesti razloge za zaclrlanje.

Ob zadrZanju izvajanja odloditve obdinskega sveta Zupan
opozori pristojno mirristrstvo na nezakonitost take odloditve. e e

obdinski svet ponovno sprejme enako odloditev, lahko 2upan
zadne-postopek pri upravnem sodi56u.

Ce se odloditev obdinskega sveta nanaSa na zadevo, ki
je z zakonom pren{rsena v opravljanje obdini, 2upan opozori
pristojno ministrstvrr na nezakonitost oziroma neprimernost
take odloditve.

32. dlen
Zupan opravljer z zakonom predpisane naloge na podrodju

za5dite in reSevanja, predvsem pa:

- skrbi za izverjanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesredami in uresnidevanje zaiditnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravr.rih in drugih nesred,

- imenuje poveljnike in Stabe civilne za3dite obdine ter
poverjenike za civilno zaS6ito,

- sprejme nadrt zaSdite in reSevanja,

- vodi za5dito, re6evanje in pomod,

- dolodi organizacije, ki opravljajo javno sluZbo oziroma
naloge za5dite, re5r;vanja in pomodi in organizacije, ki morajo
izdelati rradrte za5dite in reSevanja,

* ugotavlja in razglasa stopnjo poZarne ogroZenosti v
naravnem okolju naL obmodju obdine,

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, de se obdinski
svet ne more sestai:i,

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroZe-
nih in prizadetih pre,bivalcev,

- predlaga pristojnemu organu razporeditev dr2avljanov
na delovno dolZnorst, dolZnost v civilni za$diti ter materialno
dolZnost.

33. dlen
V primeru razrner, v katerih bi bilo lahko v vedjem obsegu

ogroZeno Zivljenje ir:r premoZenje obdanov, pa se obiinski svet
ne more pravodasrro sestati, lahko 2upan sprejme zacasne
nujne ukrepe. Te nr,cra predloZiti v potrditev obdinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.

34. dlen

Za pomoc pri rrpravljanju nalog 2upana ima obdina podZ-

upana. Pod2upana izmed dlanov obdinskega sveta imenuje in

razre$uje 2upan.
Pod2upan pornaga Zupanu pri njegovem delu ter opravlja

posamezne naloge iz pristojnosti Lupana, za katere ga 2upan
pooblasti.

PodZupan nadorreSda 2upana v primeru njegove odsot-
nosti ali zadrZanosti. V dasu nadomeddanja opravlja podZupan
tekode naloge iz pristojnosti Zupana in tiste naloge, za katere
ga 2upan pooblasti,

PodZupan v primeru preddasnega prenehanja manda-
ta Zupana zadasnr> opravlja funkcijo iupana. PodZupan, ki

opravlja funkcijo Zupana, ninra pravice glasovati za odloditve
obdinskega sveta.

V soglasju z 2upanom se lahko tudi podZupan odlodi, da
bo funkcijo opravljal poklicno, O tem se obvesti obdinski svet.

35. dlen

Kadar nastopijo razlogi, da tako Zupan kot podZupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadome6da 2upana dlan obcin-
skega sveta, ki ga dolodi Zupan, de ga ne dolodi, pa najstarej$i
dlan obdinskega sveta.

V dasu nadorme5danja opravlja dlan obdinskega sveta
tekode naloge iz pristojnosti Zupana,

36. dlen

e e je tako dolodeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi Zupan imenuje komisije in druge strokovne organe obdine.
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Zupan lahko ustanovi komisije in druga delovna tetesa kol
strokovna in posvetovalna telesa za prou8evanle posamezntn
zadev tz svoje pristojnosti.

37: dlen

. Preddasno prenehanje mandata 2:upana je dolodeno z
zakonom.

.. Zupanu preneha mandat z dnem, ko obdinski svet napodlagi pisne izjave ozkoma predloga l;omisije za mandatna
vpraSanja, volitve in imenovanja ugolovi, da sb nasiali razlogi
za prenehanje mandata.

, , Obiinski svet sprejme ugotovitveni l;klep na seji, na kateri
Je oana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastankrl
raztogov iz prvega odstavka tega dlena, kot to doloda zakon.

_. Ugotovitveni sklep posreduje obcirrski svet predsedniku
obcinske volilne komisije.ee Zupanu preneha ,und"t ved kot
sesl mesecev pred potekom mandatne dobe, razpise obdinska
volilna komisija nadomestne volitve.
,, PodZupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
ctana obeinskega sveta.

Pod2upanu preneha mandat podZupana, de ga zupan
!=:Si-il z izvolitvijo novega 2upana, der je prej5njemu pred-
casno prenehal mandat. prenehanje marrdata podiupana za_
radi razre$itve ali izvolitve novega 2upania n" uptiui na njegov
mandat dlana obdinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. dlen
Nadzorni odbor obdine je najvisji organ nadzora javne

porabe v obdini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakanom naslednje pri_

stojnosti:

. -. - opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoZenjem
obdine,

. ._. -. nadzoruje namenskost in smotrncst porabe sredstev
obdinskega proracuna,

... - nadzoruje finandno poslovanje uporabnikov proradun_
skih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za_
kon itost in pravilnost poslovanja oUei nst<i fr' organo"v, oOeinst<e
uprave, svetov oZjih delov ob6ine (krajevnih, vaSkif, ati detrtnih
skupnosti), javnih zavodov, javnih poOletil in obdinskih skla-
dov ter drr-rgih porabnikov sredstev obdin,skega proracuna inpooblaSdenih oseb z obdinskimi javnimi sreds"tvi 'in 

oneinstim
llu.T?i|."i"t ter ocenjuje udinkovitost in gospodarnosr poraoe
oDCtnsKln lavnth sredstev,

39. dlen
Nadzorni odbor ima 5 dlanov. 0lane nadzorneqa odbora

rmenuje obdinski svet izmed obdanov najkasneje v +"5 dneh po
svoji prvi seji. Olani nadzornega odbora'nrorajt imeii najmanj
Vl. stopnjo strokovne izobrazbe ln izkudnjer s frnaneno_raeuno_
vodskega ali pravnega podrodja. Kandid-ale za dlane nadzor-
nega,odbora obdine predlaga obdinskemr: svetu komisija za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanier.

. Ciani nadzornega odbora ne morejo t)iti dlani obdinskega

ll."t_1: '-YIll !o!iyn1n, etali svetov ozjih rietov obdine kraje*v-
nrn 

_sKupnosti, tajnik obdine, javni uslu2berrci obdinske uprave
t91,eta,1i poslovodstev javnih zavodov, javnih podietii in obdin_skih skiadov ter drugih organizacij, t<i so upolaniiit i'ooeinrflnproracunskih sredstev.

elanstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razresitve
ozi.roma z dnem poteka mandata dlanom oOSinut 

"gu 
,u"tu,

ki je nadzorni odbor imenoval. Za preddasno razieJljev etana

:::::T":gi Tbora se primerno uporabtja,jo raztogi za pred-
casno prenehanje mandata dlana obdlnskegra sveta.-Razreditev
opravi obdinski svet na predlog nadzornegil odbora.

40. dlen

^^ _ ll"_" 
sejo,nadzornega odbora obdine po imenovanju skli-ce zupan. Nadzorni odbor se konstituira, ie je na pivi seji

navzodih vedina dlanov.
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. Clani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.

. Predsednik predstavlja nacizorni odbor, sklicuje in vocli
nJegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odloditve na se1t, na
kateri je navzodih vedina dlanov nadzornega odbora, z vedino
glasov navzodih dlanov.

^ Sed92 nadzornega odbora je na sede2u obdine Ceste 1 1 ,

Rogatec. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore obdine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja r_rporablja Zig obdine.

41. dlen
Nadzorni odbor samostojno doloca svoj program cjela, ki

vsebuje letni nadzorni program in predlog finandnega nacrta,
ki ju v mesecu decembru koledarskega leia predlo2i Zupanu.

Nadzorni odbor mora vsako proradunsko leto izvestj nad_
zor:

- proraduna in zaklju-nega raduna proraduna obdine,
- finandnih naddov in zakljudnih radunov uporabnikov pro_

radunskih sredstev (avnih zavodov, javnih podjetrl in drugih).
Nadzorni odbor lahko zadne postopek..nadzora le, te je

tak nadzor doloden v nadzornent programu. Ce nadzorni odbor
Zeli izvesti nadzor, ki ni vkljucen v nadzorni prograrn, mofa
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev naclzornega pro_
grama posreduje Zupanu in obdinskemu svetu. Enako ieljaza
sprememDo nadzofnega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega pfograma rnora biti obrazloZena.

Nadzornl odbor mora posredovati letno porodilo o svojem
delu 2upanu in obdinskemu svetu do konca meseca januirja
koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati zlupanom in obdinskjrn
svetom ter drugimi organi obdine in njenih oZjih delov, organi
uporabnikov obcinskih proradunskih sredstev irr drugimi Jse_
bami.

Predsednik ali ocl njega poobla$den dlan nadzornega
odbora se mora udeleZiti seje obdinskega sveta, ko obravnava
predlog proraduna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
ocent, 0a so pomembne za njegovo delo.

42. dlen
Na obdini in pri obdinskih organih nadzorni odbor lahko

opravl1a neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finandno poslovanje uporabnikov

proradunskih sredstev (javnlh podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih porodil in zakljudnih racunov ter
sklenjenih pogodb mecl ofidino in uporabniliom proracunskih
sredstev in po poirebi druge priclobljene dokumentacrle.

. Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru Zupana
in odgovorno osebo uporabnika proraduna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dol2ni nadzornemu odboru predloZiti vso potrebno dokumen-
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.

43. dlen
Nadzorni odbor izlodi dlana nadzornega odbora iz nadzo-

ra.in.odlodanja na seji v primeru, de so podane okoliSdine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

_ Steje se, da so podane okoliidine iz prejinjega odstavka,
ce:

- je odgovorna oseba, zakonit zastoprrik, prokurist ali po_
obla5denec nadzorovane osebe s dlanom nadzornega o0Dora
v krvnem sorodstvu v ravnj vrsti ali v stranski vrsti dJv5tetega
detrtega kolena ali fu je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v sva5tvu do vStetega drugega kolena, detudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska st<upnoit prenehala,

. - je dlan nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po_
svo1enec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zaitopnika,
prokurista ali pooblaSdenca nadzorovane osebe.

- de je dlan nadzornega odbora udele2"n uti 1" sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
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lzloditev dlana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam dlan nadzornega odbora. Zahlevo
za izloditev mora vloZiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliScine, na katere opira svojo zahlevo za

izlocitev. O izloditvi odlodi nadzorni odbor z vedino glasov vseh
dlanov.

44. 6len

Za posamezen nadzor je pristojen dlan nadzornega od-
bora, kl je dolocen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nacJzornik). Nadzornik pripravi osnutek porodila o nadzoru in
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-
rodila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot porodilo

o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh

dni pripombe na osnutek porodila o nadzoru. Ce pripomb
nadzornik ne upo5teva, predsednik nadzornega odbora po5lje
osnutek porodila o nadzoru, skupaj s pripontbami, ostalim dla-
nom nadzornega odbora in sklide sejo najpozneje v roku B dni
od posredovanega osnutka porocila o nadzoru.

Osnutek porodila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
dlan se mora o osnutku porocila i4aviti, na koncu izjavo poda

5e predsednik nadzornega odbora, Po podanih izjavah nadzclr-
nr odbor sprejme osnutek porodila o nadzoru.

ee osnutek porodila o nadzoru ni sprejet, je dolZan nad-
zorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo sprenrembo ali dopol-
nitev. Usmeritve mora upodtevati nadzornik in osnutel< porocila

o nadzoru dopolniti.
Osnutek porodila o nadzoru podpi6e predsednik nadzor-

nega odbora.

45. dlen

Nadzorni odbor po5lje nadzorovani osebi osnutek porodila

o naclzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzoro-
vana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka
porodila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno
porodilo). Odzivno porodilo vsebuje mnenja, pripombe in pojas-

nila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev
iz osnutka porodila, pri kateri se ugotovijo kriitve predpisov.

0e nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloZi

odzivnemu oorodilu.
Po preteku rokov iz prejSnjega odstavka sprejme nadzor-

ni odbor porocilo o nadzoru, ki ga poSlje nadzorovani osebi,
obdinskemu svetu in Zupanu, po potrebi pa tudi radunskemu
sodi5cu in pristojnemu ministrstvu.

46. clen

Porodilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki

so dolodene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za lokal-
no samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim zafinance.

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno de-
jansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporodila oziroma predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili

krSeni (pravilnost poslovanja) in/ali ie bilo poslovanje nadzoro-
vane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, 6e je nadzorovana oseba
poslovala v nasprotju s predpisi, proradunom in drugimi akti
(pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splo5nimi ter posa-

midnimi akti), ki bijih morala upodtevati pri svolem poslovanju.

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neudinko-
vito in/ali neuspe$no.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nad-

zorovana oseba enake udinke lahko dosegla pri manj5ih stro-
5kih.

Neudinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroikih
lahko nadzorovana oseba dosegla vedje ucinke.

NeuspeSno poslovanje je tisto, ko se niso uresnidili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.

Priporodila vserbujejo predloge za izboljSanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejSo, uiinkovitej-
5o in uspeinej5o porabo sredstev javnih financ). S priporodili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nad-
zorovana oseba izb,olj5a poslovanje tako, da nakaZe le poti za
izboljSanje.

47. clen
ee je nadzorni odbor ugotovil huj5o kr$itev predpisov ali

nepravilnosti pri poslovanju obbine, ki so opredeljene v po-

slovniku nadzornega odbora, mora o teh krSitvah v petnajstih
dneh od dokondnosti porodila obvestiti pristojno ministrstvo in
radunsko sodiSde.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekrSek ali llaznivo dejanje, je dolZan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organLr pregona.

48. dlen
Nadzorovane ,rsebe so dolZne spo5tovati mnenja, pripo-

rodila in predloge nadzornega odbora. Obdinski svet, 2upan in

organi porabnikov obeinskih proracunskih sredstev so dolZni
obravnavati porodila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upo5tevati priporodila in predloge nadzornega
odbora.

Zupan je dolZirn nadzorni odbor tekode seznanjati s po-
membnimi zakorri in drugimi predpisi ter akti obdine, ki se
nana$ajo na javne finance in lokalno samoupravo (prorabun
obdine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki

doloda plaini sistern, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega
prava, katerih ustarroviteljica je obdina.

Zupan je dolZ.an vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje obdinskega sveta ter ga obve5dati o pomembnej$ih
ugotovitvalr iz pristojnosti obdirrskega sveta, ki se nana5ajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja obdine ali finandno poslo-
vanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila obdina.

49. 6len

Nadzorni odbrlr mora Zupanu in obdinskemu svetu pre-
dlo2iti pisno letno porodilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poroiati o svojem delu ter ju seznaniti s po-

membnimi ugotovlt'rami s podrodja svojega dela in predlagati
reSitve za izbolj5anje poslovanja.

50. dlen
Delo nadzorn<rga odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z vedino glasov vseh svojih dlanov

odlodi, da se javnost dela omeji ali izkljudi, de to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki

vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugint predpi-
som ali splo5nim aklom obbine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma dr2avna, voja6ka ali
uradna tajnost.

Nadzorni odbor lahko z vedino glasov vseh svojih 6lanov
odlodi, da se iz letnega poroiila o njegovem delu in posamez-
nega porodila o nadzoru, ki se javno objavi, izlodijo podatki,
6e so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega znataja, dr:loda kot razloge, zaradi katerih je mogoce
zavrniti zahtevo za informacijo javnega znataja.

Nacin zagotal'ljanja javnosti dela in nadin omejitve javno-
sti dela nadzornega odbora doloda poslovnik.

Za obve5danje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.

51. dlen

Strokovno in administrativno pomod za delo nadzornega
odbora zagotavljata 2upan in obdinska uprava.

Zupan dolodi javnega usluZbenca v obdinski upravi, ki

pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapi-
snikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva,
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spre.lemanje in urejanje po6te ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativna tehnidna dera naqzor-
nega odbora.

. 
Strokovno pomod lahko nudijo nadzornemu odboru javni

usluZbenci, zaposleni v obdinski upravi, a,li zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne pos"bne siroKovne
naloge..nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga
na predlog nadzornega odbora imenuje o,bdinski svet. Nacizorni
odbor je odgovoren za nadzor tudi, lio s,e opira na mnenje ali
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko
se oprra na porodilo notranje revizijske sluZbe.

52. dlen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v

3-n-9i11rem 
proradunu v posebni proradunski postaiki, na [oo_ragt ternega programa dela in flnandnega nadrta naozornega

odbora. Za porabo sredstev 2upan dolo-i skrbnika.

53. dlen
Predsednik jn dlani nadzornega odbora imajo pravico do

pJadila za opravljanje dela v skladJs pra,vilnikom o plaiah ob_
dinskih funkcionarjev in nagradah dlanov delovnih tetes obdin_
skega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov ter o povradillh
strodkov, ki ga sprejnre obdinski svet.

, , -lzvedencu 
in drugim strokovnjakom pripada pladilo, ki se

<ioloci v pogodbi o delu ali avtorski pogoddi, ki jo sklene zupan.
Za delo izvedenca se pladilo dolodi nJpocllagi pravilnika o tarifi
za sodne izvedence.

54. dlen
Podrobneje uredi nadzorni orjbor srroje delo s poslovni_

kom, ki ga sprejme z vedino glasov svojih dlanov.

5.1 Obiinska uprava

55. dlen

, f?lrulig organizacijo in detovno podrodje obdinske upra_
ve dolodi obdinski svet na predlog 2upaner , odlokorn,

Sistemizacijo delovnih mest v obdinski upravi dolodi 2upan.

56. dlen
Obdinski svet lahko na predlog Zupana odlodi, da se z drugo

obcino ali z drugiml obdinami ustanovi skupna obdinska uprava.
.. Organizacija in delo skupne obdinskr_. uprave se dolodi z

odlokom-o ustanoviivi, ki ga na skupen prerdlog iupanov sprej_
mejo obdinski sveti obdin.

57. dlen
Organi obdine odlodajo o pravicah in dolZnostih posame_

znikov in pravnih oseb ter o rrjihovih pravnih koristih v upravnrn
zadevah v upravnem postopku,

, Obdina odloda s posamidnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne^pristojnosti in iz prenesene drZavne pristojnosti.

O upravnih zadevah iz obdinske pristojnosti odloda naprvi stopnji obdinska uprava, na drugi siopnliZupan, de ni zaposamezne primere z zakonom drugade dolodeno.

-O 
pritoZbah zoper odlodbe organa skLrpne obdinsre upra_

ve odloaa 2upan obdine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, de zakon ne doloda druqace.

58. dlen

. .Posamidne upravne akte iz pristojnol;ti obdinske uprave
podpisuje tajnik obaine po pooblastilu Zupa,na, ki lahko vsebu_je pooblastilo za pooblaScanje drugih uraclnih oseb obclnske

:lJi_llilip"lnjujejo zakonske pogoje za odtodanje v uprav-

:]l_1"0"*i za,opravtjanje posameznih dejanj v postopku

:l j,a y:oenie cetotnega postopka in za ocllodanje v upravnrn
zadevah.

Osebe iz prej5njega odstavka odlodajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene drZavne pristojnostij de ni z zakonom
drugade dolodeno.

59. dlen
Tajnik obdine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje

zakona o splosnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu
z uredbo vlade.

60. dlen
O upravnih zadevah iz obdinske izvirne pristojnosti lahko

odloda san-ro uradna oseba, ki je poobla5cena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter inlu oprr-
vl1en strokovni izpit iz upravnega postopka.

61. dlen

.. O pritoZbah zoper posamidne akte iz izvirne pristojnosti
obdinske uprave odloda Zupsan. Zoper odloditev Zupaha je
dopusten upravni spor.

.. O pritoZbah zoper posamidne akte, ki jih v zadevah iz dr_
Za_vne pristojnosti na prvi stopnji izdaja obdinska uprava, odtoea
dr2avni organ, doloden z zakonom.

62. dlen

. O izlocitvi predstojnika organa obdinske uprave ali za-
poslenega v obdinski upravi odloda tajnik obdine, kr v prrmeru
izloditve predstojnika obdinske uprave o stvari tudi ocllodi, de
je predstojnik poobla5den za odlodanje v upravnih zaoevan.
. O izloditvi tajnika obdine ali Zupana o<jloda obdjnski svet,

ki v primeru izloditve o stvari tudi odlodi.

6. Obdinsko pravobranilstvo

63. dlen
Obcina lahko ima obdinsko pravobranilstvo, ki pred so-

di5di in drugimi drZavnimi organi zastopa obdino, obdinske
organe in oZje dele obdine.

Po pooblastilu lahko obdinsko pravobranilstvo zas;topa
tudi druge pravne r:sebe, ki so jih lrstanovile obdjne.

Obdinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v kate-
rem obdinski svet dolodi njegovo delovno podrodje oziroma po-
oblastila. Za obdinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo
dolodbe zakona, ki ureja drZavno pravobranilstvo.

Obcina lahko skupaj s ie eno ali ved obdinami ustanovi
skupni organ obdinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi obdine

64. dlen

. Organizacijo, delovno podrodje ter sestavo organov, ki
lih mora obdina jmeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge obdine na posameznih podrodjih javne uprave, doloci
Zupan oziroma obdinski svet na podlagi zakona s sKlepom o
ustanovitvi in imenovanju dlanov posameznega organa.

65. dlen
Obcina ima poveljnika in Stab civilne zaSdite obdine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne za5dite in drugih
sil za za5dito, redevanje in pomod v skladu s sprejetimi nadrti.

. Poveljnlk in poverjeniki za civilno za5dito so za svoje delo
odgovorni Zupanu.

IV. OZJI DELI OBEINE

66. dlen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obdanov

na obmodju posameznih naselil so v obdini kot oZli deli obdine
ustanovljene krajevne skupnosti.

. Krajevne skupnosti so del obdine v terjtorialnenr, funkcio_
nalnem, organizacijskem, premoZenjsko_finandnem in pravnem
smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, nje_
no ukinitev ali spremembo njenega obmodja lahko oa zoor
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obcanov oZjega dela obdine ali 10 odstotkov volivcev s tega
obmodja po postopku in na nadin, ki je dolocen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
obmocje obdinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in obrnodju skupnosti. Volja prebivalcev
se ugotovi na zborih obdanov, ki jlh skliie Zupan za obmocje,
na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

67. dlen

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v obdini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-
granrov obdine na podrodju javne infrastrukture na svojem
obmodju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in in-
vesticij v javno razsvetljavo na njihovem obmodju in sodelujejo
pri nadzoru nad opravljenimi deli,

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in za5diti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemlji5d za dela s podrodja gospodarskih javnih sluZb,

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagali5d komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

--dajejo predloge za ureditev in olepdevanje kraja (ocve-
tlidenja, ureditev in vzdrZevanje sprehajalnih poti ipd.) in pri

tem sodelujejo,

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

- predlagajo programe javnih del,

- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo obnroije
njihove skupnosti,

- oblikujejo pobude za spremetnbo prostorskih, planskih

in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
obdine,

- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj vecjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme-
tijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi priSlo

do spremembe reZima vodnih virov,

- seznanjajo pristojni organ obdine s problemi in potre-

banri prebivalcev skupnosti na podrodju urejanja prostora in

varstva okolja,

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, $portnih in drugih
prireditev,

- sprenrljajo nevarnosti na svojem obmodju in o tem
obveddajo dtab za civilno za5dito ter po potrebi prebivalstvo in

sodelujejo pri ostalih nalogah s podrodja zadcjte in reSevanja,

- dajejo soglasja k odloditvam o razpolaganju in upravlja-
nju s premoZenjem obdine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog.

68. dlen

Svet krajevne skLrpnosti v okviru nalog skupnosti in s
proradunom obdine dolodenih sredstev za izvajanie teh nalog
pri izvajanju svojih odloditev zastopa obcino. Pred sklenitvijo
pravnih poslov mora svet krajevne skupnosti pridobiti soglasje
Zupana razen, de je z veljavnim odlokom o proradunu obcine
za posamezne posle drugace doloceno.

69. dlen

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivali5dem na obmocju krajevne skupnosti" Nadin
izvolitve dlanov sveta doloda zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpi6e 2upan.
Stevilo dlanov sveia doloii obdinski svet z odlokom, s ka-

terim dolodi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Mandat dlanov sveta krajevne skupnosti se zadne in kon-

da istodasno kot mandat clanov obdinskega sveta.
Funkcija clana sveta je nezdrrrZljiva s 6lanstvom v nadzor-

nem odboru obdine. elan sveta kraievne skupnosti ne more biti

2upan, podZupan, javni uslu2benec v obdinski upravi in javni
ruslu2benec v sluZbi krajevne skupnosti.

Funkcija dlana sveta je dastna.

70. dlen

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti sklide Zupan najkas-
neje dvajset dni po izvolitvi dlanov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiranL, ko so potrjeni mandati ved kot polovici
njegovih dlanov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki
ga izmed sebe izvolijo dlani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja sku-
pnost, sklicuje in vodi seje sveta ler predstavlja svet krajevne
skupnosti.

Predsednik svr:ta krajevne skupnosti, v okviru nalog skup-
nosti in s proradunom obdine dolodenih sredstev za izvajanje
teh nalog pri izvajanju odloditev sveta krajevne skupnosti za-
stopa obdino. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora predsednik
sveta krajevne skupnosti pridobiti soglasje Zupana, razen, ce
je z veljavnim odlokom o proraiunu obiine drugade dolodeno.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Pod-
predsednik sveta ni:dome5da predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih dolodi preclsednik

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloditve
na seji, na kateri jer navzodih vedina dlanov, z vedino glasov
navzodih dlanov.

Zupan ima pravico biti navzoi na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta sklide svet krajevne skupnosti najmanj
Stirikrat na leto oziroma vedkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, 6e to zahteva
2upan ali najmanj polovica dlanov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik obilinskega sveta.

71 . dlen

Svet krajevne skupnosti izvr5uje naloge, ki so v skladu s
tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

- obravnava v'pra5anja iz obdinske pristojnosti, ki se na-
na5ajo na obnrodje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stali5da in mnenja,

- daje pobuder in predloge za sprejem odlokov in drugih
splo5nih aktov obdine.

Staliida, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skup-
nosti niso pogoj za izvrSevanje nalog obdine, za katere so pri-
stojni obdinski svet, Zupan ali obdinska uprava in jih ne zavezu-
jejo, razen de ni s term statutom ali odlokom drugade dolodeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vpra5anj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic
in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo dolodbe
tega statuta, s kateirimi je urejen zbor obdanov.

Odloditve svetie krajevne skupnosti izvr5uje Zupan in obdin-
ska uprava ter v ok\/iru svojih pristojnosti predsednik sveta KS.

72. dlen
Zaradi obravrrave dolodenih skupnih vpraSanj in nalog

ter za obravrravo z,adev iz obdlnske pristojnosti lahko Zupan
oblikuje svet preds()dnikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ,

73. dlen

Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se
zagotovijo sredstva v proradunu obbine.

Za uresnidevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko obdina pridobiva sred-
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako prido-
bljena sredstva je obdina dol2na posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.

Prostore, opre,mo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo
za svoje delovanje,sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi
upravlja obdina.
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lzvajanje strokovnjh nalog in administrativnih opravil zapotrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja ob-

dinska uprava.

74. dlen
Obdinski svet lahko na predlog Zuprana, nadzornega od_

bora obdine, detrtine dlanov sveia krajevne skupnosti ali zbora
obdanov krajevne skuprrosti razpusti svel krajevne skupnosti in
razpiSe preddasne volitve:

- ee se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,* ee ne izvrSuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oztroma jih izvrSuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splodnimi akti obdine.

Obdinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine kra_
Jevno..skupnost, de ugoiovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za, dlane sveta oziroma
da obdani na njenem obmodju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s iem statutom.

V NEPOSREDNO SODELOVAN"IE OBEANOV
PRI ODLOEANJU V OBEINI

75. dlen

, -Oblike 
neposrednega sodelovanja obdanov pri odlodanju

v obdini so: zbor obdanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor obdanov

76. ilen
Obcanl na zboru obdanov:

... .- obravnavajo pobude in predloge za sprememoo oomo-
dja obdine, njenega imena ali sede2a ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblil<ujejo mnenja,

- obravnavajo predloge in pobuder za sodelovanje in
povezovanje z drugimi obdinami v iir6e samoupravne lokalne
skupnosti,

* obraVnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev o2jih delov obdine oziroma za spremenrbo njihovih obmodij,

- predtagajo, obravnavajo in obliku.iejo stali$da o spre_
membah obmodij naselij, imen naselij ter imen ulic,

- opravljajo naloge zborov volivcev l,skladu z zaKonom,
- dajejo predloge obdinskim organom v zvezi s pnpravo

programov razvoja obdine, gospodarjenja s prostorom ter va_
rovanja Zivljenjskega okolja,

- oblikujejo stali5da v zvezi z vedjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, r:dlagllii6 odpadkov
in nevarnih stvari,

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stalisda ier odlodajo
o zadevah, za katere je tako dolodeno z z:akonom, s tem sta_
tutom ali odlokom obdine ter o zadevah, zil katere tako sklene
obdinski svet ali Zupan.

, _ Odloditve, predloge, pobude, stalisdra in mnenja zbora
obdanov so obdinski organi, v katerih pris;tojnost posamezna
zadeva spada, dolZni obravnavati in pri iz,rajanju svojih nalog
upoStevaii. 

,Ce pristojni obcinski orgun nlehi,'da predlogov,
pobud, stali5d, mnenj in odloditev zbora obdanov ni mogoce
upo5tevati, je obdanom dolZan na primeren nadin in v primer_
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeliiti.

77. dlen
Zbor obdanov se lahko sklide za vso obdino, za eno ali

vec krajevnih skupnosti, za posantezno naselje ali zaseteK.
Zbor obdanov sklide Zupan na lastno pob,udo ali na pobLido
obdinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

Lupan mora sklicati zbor obaanov za vso obdino na zan_
tevo najmanj 5 odstotkov volivcev v obdini, zbor obianov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 1 0 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora obdarrov mora vsebovati
prsno obrazlo2en predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.

Zahtevije treba priloZiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivalisda ter njihove podpise. Zupan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, de ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno dtevjlo volivcev. Sklep z obrazloZitvijo se vrodi pobu_
dnikLr zahteve ali prvemu podpisanenru volivcu na seznamu.
Zupan sklice zbor obdanov najkasneje v tridesetih dneh po
pre1emLl pravilno vloZene zahteve.

78. dlen
Sklic zbora obdanov mora vsebovati obmodje, za Kare_

rega se sklicuje zbor obdanov, kraj in das zbora obdanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obidajen
rradin.

79. dlen
Zbor obdanov vodi Zupan ali od njega pooblai6eni podZ-

upan. Zupan lahko zboru obdanov predlaga imenovan1e precl-
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor obdanov veljavno sprejema svoje odloditve, preolo-
ge, pobude, stali5da in mnenja, de na zboru sodeluje najmanj
deset odstotkov volivcev z obmodja obdine, za katero je zboi
sklican. Odlo6itev zbora obdanov je sprejeta, de zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki soclelujejo na zboru.

. Tajnlk obdine ali javni usluZbenec obdinske uprave, Kr ga
dolodi tajnik obdine, ugotovi sklepdnost zbora obdanov, koliko vo_
livcev je glasovalo za njegove odloditve ter vodi zapisnik o odlo_
ditvah zbora. Z zapisnikom zbora obdanov tajnik obcine seznanj
obdinski svet in 2upana ter ga na krajevno obidajen nadin objavi.

2. Referendum o splo$rrem aktu obdine

80. dlen
Obdani lahko odlodajo na referendumu o vpraSanjih, ki so

vsebina sploinih aktov obdine, ki jih sprejema obcinski svet,
razen o proradur-ru in zakljudnem radunu obdine ter o sploinih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo obdinski
davki in druge dajatve.

Obdinski svei lahko o sploSnem aktu iz prejdnjega odslavka
razpi5e referendum na predlog Zupana ali dlana obdinskega sveta.

Obdinski svet mora razpisati referendum, de to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v obdini in de tako doloda zakon
ali statut obdine.

81. dlen
Predlog za razpis referenduma lahko vlo2i Zupan ali dlan

obdinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
sploSnega akta obdine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splo5rrega
akta obdine je ireba obdinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem, za vlol'itev zahteve za razpis referenduma.

. ie je vloZen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vloZitev zahteve za razpis referenduma,
Zupan..zadrLi objavo sploinega akta do odloditve o predlogu ali
pobudi oziroma do odloditve na referendumu.

82. dlen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka,

terem obdani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splodni akt obdine ali
nJegove posamezne dolocbe.

ie je sploini akt obcine ali njegove posamezne dolodbe
na referendumu potrjen, ga mora Zupan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.

0e je splo$ni akt obdine ali njegove posamezne dolodbe
zavrnjen, se sploSni akt ne objavi, dokler se ob upo5tevernju
volje volivcev ne spremeni

Odloditev volivcev na referencjumu, s katero je bil splo5ni
akt obdine zavrnjen aji so bile zavrnjene njegove posamezne
dolodbe, zavezuje obdinskj svet, ki je splo5ni akt, o karerem 1ebil izveden referendum, sprejel, clo konca njegovega mandata.
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83. 6len

Pobuda volivcem zavloZitev zahteve za razpis referendu-
ma o splo5nem aktu obdine ali njegovih posameznih dolodbah
mora vsebovati 2e oblikovano zahtevo za razpis referenduma,
Zahteva mora vsebovati jasno izraLeno vpra5anje, ki naj bo
Dredmet referenduma. in obrazlo2itev.

Pobudo volivcem za vloZitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politiina stranka v obdini ali svet
o2jega dela obdine, Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v obdini. Podporo pobudi dajo volivci na sezna-
mu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivali5da.

Pobudnik o pobudi volivcem zavloLitev zahteve zarazpis
referenduma pisno seznani obdinski svet in pobudo predloZi
Zuoanu.

0e 2upan meni, da pobuda zzahteva ni oblikovana v skla-
du s prvim odstavkom tega 6lena ali je v nasprotju z zakonom
irr s statutom obdine, o lem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. 0e pobudnik tega ne stori, se Steje,
da pobuda ni bila vloZena. Zupan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in obcinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odloditev Zupana preizkusi
upravno sodi5de.

84. dlen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebninr podpisovanjenr.
Zupan doloci obrazec za podporo z osebnim podpisova-

n.jern, ki vsebuje jasno izraZeno zahtevo za razpis referendu-
ma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred drZavnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Stele se, da je zahteva za razpis referenduma vloZena,
de jo je v dolodenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
Stevilo volivcev.

85. clen

Obcinski svet razpi5e referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odloditve o predlogu 2upana ali obdinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vloZitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v sl<ladu s cetrtim
odstavkom prej5njega dlena, razen de v skladu z zakonom
zahieva ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin-
Stirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma dolodi obdinski svet vrsto
referenduma, splo5ni akt, o katerem se bo odlodalo oziroma
njegove dolodbe, o katerih se bo odlodalo, besedilo referen-
durnskega vpraSanja, o katerem se bo odlodalo na referendu-
mu tako, da se bo obkroZilo "ZA" oziroma "PROTI', dan razpisa
in dan glasovan.ja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na nacin, ki je s tem
statutom doloden za objavo splo5nih aktov obdine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi obdinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih obdilih.

86. clen

l]ravico glasovati na referendumu imajo vsi obdani, ki

inrajo pravico voliti dlane obdinskega sveta.
Odloditev na referendumu je sprejeta, de zanjo glasuje

vedina volivcev, ki so glasovali.

87. 6len

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve, O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne-
ga odbora odloda obdinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra5anjih
izvedbe referenduma veljajo dolodbe zakona, ki urejajo re-

ferendum in ljudsko iniciatlvo ter lokalne volitve, de ni s tem

statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vpra5anje drugade urejeno.

Porodilo o izidu glasovanja na referendumu poSlje obdin-
ska volilna komisija obdinskemu svetu ter ga objavi na nadin,
ki je v statutu obdin,e doloden za objavo splo6nih aktov obdine.

3. Svetovalni referendum

BB. dlen
Obdinski svet iiahko pred odlodanjem o posameznih vpra-

Sanjih iz svoje pristojnosti razpiSe svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpi5e za vso obdino ali za

njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z dolocbami

tega statuta, ki urejrajo referendum o splodnem aktu ob6ine.
Odloditev volil,cev na svetovalnem referendumu ne zave-

zuje obdinskih organov,

4. Drugi referendumi

89, dlen
Obdani lahko odlodajo na referendumu o sanroprispevkih

in tudi o drugih vprer5anjih, de tako doloda zakon.
Referendum i;l prejSnjega odstavka se opravi v skladu z

dolodbami tega statuta, de z zakonom, ki doloda in ureja refe-
rendum, ni drugade dolodeno.

5. Ljudska iniciativa

90. Slen

Najmanj pet odstotkov volivcev v obdini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splo5nega akta ali druge odloditve iz pri-
stojnosti obdinskeg;a sveta oziroma drugih obdinskih organov.

Glede pobude volivcem za vloZitev zahteve iz prej5njega
odstavka in postopfra s pobudo se primerno uporabljajo dolod-
be zakona in tega r;tatuta, s katerimi je urejen postopek s po-
budo volivcem zarevpis referenduma o splo5nem aktu obdine.

Ce se zahtev;a nanasa na razveljavitev splodnega akta
obdine ali drugo odloditev obdinskega sveta, mora obdinski svet
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa od-
loditi najkasneje v treh mesecilr od dne pravilno vloZene zahteve.

ee se zahteva nanaSa na odloditve drugih obcinskih or-
ganov, morajo ti o njej odlo6iti najkasneje v enenr mesecu od
dne pravilno vloZene zahteve.

91. dlen
Sredstva za neposredno sodelovanje obdanov pri odlo-

6anju v obdini na zborih obdanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v obdinskem proradunu.

VI, OBEINSKE JAVNE SLUZBE

92. 6len
Obdina zagotrrvlja opravljanje javnih sluZb, ki jih sama

dolodi, in javnih slu;Zb, za katere je tako dolodeno z zakonom.
Opravljanje ja'vnih sluZb zagotavlja obdina:

- neposredno v okviru obdinske uprave,

- z ustanavlja,njem javnih zavodov in javnih podjetij,

- z dajanjem lconcesij,

- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-
nega prava.

93. dlen

Na podrodju druZbenih dejavnosti zagotavlja obdina javne
sluZbe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

* osnovnoSols;ko izobraZevanje,

- pred$olska vzgoja in varstvo otrok,

- osnovno zdravstvo in lekarna,

- osebna ponrod druZini in

- knjiZnidarstv'o.



Uradni list Republike Stovenije st. 67 / 19. g. ZA,l4 / stran 75g7
Obdina lahko zagotavlja javne sluZbe iudi na drugih

podrodjih, zlasti na podrocju glasbene ,,rzgoje, izobraZevanla
odraslih, kulture, Sporta in drugih dejavnbsti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe,

94. dlen

, Obdina lahko skupaj z drugimi obdinami zaradi gospo_
darnega in udinkovitej5ega zagotavljanja javnih sluZb ustanovi
skupno pravno osebo javnega prava za i;zvajanje javne sluZbe.

95. dlen
Na podrodju gospodarskih javnih sluZb obdina zagotavlja:* oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in di5denje komunalne in padavinsre oopa-

dne vode,

- zbifanje in prevoz komi.rnalnih odpadkov.

. . - odlaganje ostankov predelave ali r:dstranjevanja komu_
nalnih odpadkov,

- gospodarjenje s stavbnimi zemljisdi,
- urejanje in di5denje javnih povr5in,
- urejanje javnih poti, povr5in za cesite in zelenih povr5in.
- vzdrzevanje obdinskih javnih cest
- in na drugih poclrodjih, de tako doloda zakon

96. dlen
Obdina lahko dolodi kot gospodarsko javno sluZbo tudi

oryge. dejavlosti, ki so pogoj za izvrdevanje nalog iz njene
prrstojnosti ali so tak5ne dejavnosti pogoj za izvr5evanle go_
spodarskih, socialnih ali ekolo5kih funkcii obdine.

97. dlen

. .. Pravne osebe javnega priava, ki izvlajo obdinske javne
sluZbe, ustanavlja obdina z odfokom ob upo$tevanlu pogojev,
dolodenih z zakonom.

98. dlen
Obdina lahko zaradi gospbdarnega irr udinkovitega zago_

tavUanja dejavnosti gospodarskih javnih slr.rZb ustanovi v okviru
zaokroZenih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi obdinami
skupno.pravno osebo javnega prava za izvajaije obdinskih
javnih slu2b.

99. dlen

. Za izvrSevanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za obmodje dveh ali
ved obdin, obdinski sveti obdin ustanovitel.iic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo Zupani obdin ustanoviteliic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organ€t se Cotoeiio nJegove
naloge, organizacija dela in nadin sprejem,anja odlodjtev, nacin
financiranja in delitve stroskov za delo skupnega organa.

100.61en
Obdina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih slu2b, ki so

po zaKonu obvezne.

VII. PREMOZENJE IN FINANCIRAI{JE OBEINE

101. dlen
Premo2enje obdine sestavljajo neprermidne in premidne

stvari v lasti obdine, denarna srddstva in pravice.
Obcina mora s premoZenjem gosporJariti kot dober go-

spodar.
Odprodaja ali zamenjava nepremidnin in premidnin v

lasti obdine se izvede po postopku in na nadin, ki qa doloda
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjJvo drZav-
nega premoZenja. Letni nadrt pridobivanja nepremidnega pre,
moZen.la in razpolaganja z nepremidnim premoZenjem obdine
sprejme 

-obdinski 
svet na predlog Zupana. Sprejeti letni nadrt

rzvrsu1e zupan. Letni nadrt je mod med lel.om dopolnjevati in
spreminjati.

Odprodaja ali zamenjava nepremidnin in premicnin v lasti
obdine se izvede po postopku in na nacrn, kr ga doloda zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo drZavnega
premozenja.

Za neodpladno pridobitev premoZenja je treba predhodno
pridobiti soglasje obcinskega sveta, de bi takSno premnZenje
povzrodilo vedje stro5ke ali de je pridobitev povezana s pogoji,
ki pomenijo obveznost obdine.

102. dlen
Obdina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Obdina je pod pogoji, dolocenimi z zakonom upraviiena

do sredstev finandne izravnave in drugih sredstev sofinancira-
nja iz drZavnega proraduna.

103. dlen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obci_

ne so zajeti v proradunu obcine, ki ga sprejme obdinski svet po
postopku, dolodenem v poslovniku obdinskeqa sveta.

Obdinski svet mofa sprejeti proradun obdin" u roku, ki
omogoda njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za rarereqa
se sprejema.

Za pripravo in predloZitev proracuna obiine obdinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren Zupan.

Predlogi za povedanje izclatkov proraduna morajo vsebo_
vati.predlog za povedanje prejemkov proraduna ali za zmanj_
Sanje drugih izdatkov v isti visini, pri demer povedani izdatki ne
smejo biti v breme proradunske rezerye, splo5ne proradunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolZevania.

104. dlen
Proradun obdine sestavljajo splo$ni del, posebni del in

nacrt razvojnlh programov.
Splosni del proraduna sestavljajo skupna bilanca prihod-

kov in odhodkov, radun finandnih terjatev in nalo2b ter radun
financiranja.

Posebni del proraduna sestavljajo fjnandni nadrti nepo_
srednih uporabnikov proraduna obcine.

.. Nadrt razvojnih programov sestavljajo letni nadrti razvoj-
nih programov neposrednih uporabnikov proraduna obdine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgorodnega nadfiovania.

105. clen
Za izvr5evanje proraduna je odgovoren 2upan.

..V okviru izvrSevanja proraduna ima Zupan pooblastila,
dolodena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zaKona,
odlokont o proradunu obcine alj drugim sploinim aktom obdine.

Zupan rnora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finand_
nega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega zalinance, izdanim na podlagi zakona.

Zupan je odredbodajalec za sredstva proraduna. Za izvr_
Sevanje proraduna obdine lahko Zupan pooblasti pod2upana in
posamezne javne usluZbence obdinske uprave.

Zupan poroia obdinskemu svetu o izvrSevaniu proraeuna
v mesecu juliju. Poroiilo mora vsebovati podatke in informaci.le,
dolodene z zakonom.

106. dlen
Proradun obdine se sprejrne z odjokom o proradunu obci_

ne. Rebalans proraduna pa z odlokom o spremembi proraduna.
Odlok o proradunu obcine cioloca tudi ukrepe zazagotav_

ljanje likvidnosti proraduna, prerazporejanje sredstev, zadasno
zadrZanje izvr$evanja proraduna, ukrepe za zagotavljanje pro_
radunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna p-ooblastila
za izvrSevanje proraduna.

V odloku o proradunu se dolodi obseg zadolZevanja pro_
raduna in obseg predvidenih porodtev ter drugi elementi, ki jih
doloda zakon.

. Rebalans proraduna predlaga Zupan, de se med izvaja,
n;em ne more uravnovesiti proraduna obdjne.
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''"nvs p,w,quu,, -..,,,. ni sprcjet pred zaietkom leta, na
katero se nana5a, se financiranje obdine zadasno nadaljuje
na podlagi zadnjega sprejetega proraduna in za iste namene.

Zupan sprejme sklep o zadasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja najved tri mesece in se lahko na
2upanov predlog s sklepom obdinskega sveta podalj5a 5e za
tri nresece.

108. dlen

$redstva prora6una obdine se smejo uporabljati, 6e so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom dolodeni pogoji, le
za nafirene in v viSini, dolodeni s proradunom.

109. dlen

Proradunskih sredstev ni mogode prerazporejati, razen
pod pogoji in na nadin, doloden z zakonom ali odlokom o pro-
radunu obdine.

Ce po sprejemu proraduna nastanejo nove obveznosti
proraduna zaradi spremenjenih dolodb zakona ali drugega
predpisa, dolodi 2upan obseg lzdatkov in odpre novo prorabun-
sko oostavko in podkonto za ta namen.

ee se med letom spremeni delovno podrodje proraiun-
sltega uporabnika, Zupan sorazmerno poveca ali zmanjia ob-
seg sredstev za njegovo delo oziroma, de se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proraduna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
ororadunsko rezeryo.

Zupan mora o izvrSenih prerazporeditvah porodati obdin-
skemu svetu v mesecu juliju.

'110. dlen
Po preteku lela, za katero je bil sprejet proracun, pripravi

Zupan predlog zahljudnega raduna proraduna in ga predloZi
obdinskemu svetu v sprejern.

O sprejetju zakljudnega raduna proraduna obvesti Zupan
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

11 1 . dlen

Obdlna se lahko dolgorodno zadol2i za investicije, ki jih
sprejnre obdinski svet, v skladu s pogoji, dolodenimi zzakonom.

112. tlen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

obdina, se lahko zadolZujejo in izdajajo porodtva le v okviru
zakonskih moZnosti in pod pogoji, ki jih dolodi obdinski svet.
Soglasje izda obdinski svet.

O poroStvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-
nih zavodov, katerih r-rstanoviteljica je obdina, odloca na predlog
Zupana obdinski svet.

1'13. clen
Finandno poslovanje obcine izvr5uje knjigovodska sluZba

obdine, obdina pa si lahko zagotovi izvrSevanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni slu2bi z drugimi obdinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

Opravljanje posameznih nalog finandne sluZbe ali notra-
njega finandnega nadzora sme 2upan narodlti pri izvajalcu, ki

izpolnjuje pogoje strokovnosti ozironra pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi,

114. dlen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del iz-
vaja 2upan obdine v skladu s predpisi, ki urejajo javno narodanje.

VIII. SPLOSNI IN POSAMIENIAKTI OBEINE

1. Splo5ni akti ob6ine

1'1 5. clen

Sploini akti obdine so statut, poslovnik obdinskega sveta,
odloki in pravilniki.

Obdinski svet sprejema kot sploSne akte tudi prostorske
in druge nadrte razrroja obdine, obdinski proradun in zakljudni
radun, ki sta posebni vrsti sploSnih aktov.

Kadar ne odlodi z drugim aktom, sprejme obdinski svet
sklep, ki je lahko splo5ni ali posamidni akt.

Postopek za sprejem splo5nih aktov obdine ureja poslov-
nik obdinskega sveta.

'116. dlen
Statut je temeljni sploSni akt obdine, ki ga sprejme obdinski

svet z dvotretjinsko l,edino glasov vseh dlanov obdinskega sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kotje predpisan

za sprejem odloka.

117. elen
S poslovnikom, ki ga sprejme obdinski svet z dvotretjinsko

vedino glasov navzodih dlanov, se uredi organizacija in nadin
dela obdinskega sveta ter uresnidevanje pravic in dol2nosti
dlanov obdinskega sveta.

118. dlen

Z odlokom ureja ob6ina na splo5en nadin zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanav'lja organe obdinske uprave in doloda nadin
njihovega dela ter ustanavlja javne sluZbe.

Z odlokom ureja obdina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako dolodeno z zakonom.

11 9. 6len

S pravilnikom se razdlenijo posamezne dolodbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvr5evanja,

120. dlen
Statut, odloki irr drugi predpisi obdine morajo biti objavljeni

v Uradnem listu RS in zadnejo veljati petnajsti dan po objavi, de
ni v njih drugade dolodeno.

V Uradnem listu RS se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako dolodi obdinski svet.

2. Posamidni akti obdine

121. tlen
Posamidni akti obeine so odloibe in sklepi.
S posamicnimi akti - sklepom ali odlodbo - odloca ob-

dina o upravnih zaclevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene
drZavne pristojnosti.

122. dlen
O pritoZbah zoper posamidne akte, ki jih izdajo organi

obcinske uprave v upravnem postopku, odloda na drugi sto-
pnji Zupan, de ni za posarnezne primere z zakonom drugade
doloderro.

O pritoZbah zoper posamidne akte, izdane v upravnih za-
devah iz prenesene drZavne pristojnosti, odloda drZavni organ,
ki ga dolodi zakon.

O zakonitosti dokondnih posamidnih aktov obcinskih or-
ganov odloda v upriavnem sporu pristojno sodi6de.

IX, VARSTVO OBEINE V RAZMERJU DO DRZAVE
IN SIRSIH LoKALNIH SKUPNoSTI

123. tlen
Obdinski svet ali Zupan lahko vloZi zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov drZave, s katerimi se po-
sega v ustavni poloZaj in v pravice obcine, oziroma ce se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obdine
posega v njene pravrce.

124. tlen
Obdinski svet ali 2upan lahko zadneta pred ustavnim

sodisdem spor o pristojnosti, de drZavni zbor ali vlada s
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svojimi predpisi urejata razmer)a, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti obdine. Enako lahko postopa, de pokrajina ali
druga obdina posega v njeno pristojnost.

125. dlen
Zupan lahko kot stranka v upra\/nem sporu spodbija

l(onkretne upravne akie in ukrepe, s katerimi dr2avni organi
izvrdujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro2i tudi, de
osebe javnega in zasebnega prava z <Jokondnirni upravntmi
akti uveljavljajo pravice na ikodo javnil-r koristi obdine.

126. ilen
Zupan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, de bi lahko bite v teh
postopkih oziroma de so z Ze izdanimi ;akti prizadete pravice
in koristi obdine, dolodene z ustavo in zakoni.

127. dlen
Delovna telesa so dol2na za potr€,be obdinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajodih se predpisov, ki se ti_
dejo koristi obdine in pokrajine. Na tej podlagi obiit<uie obdinski
svet svoje mnenje, ki ga po5lje drZavnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOIJTJO DELA

128. dlen
Vsako ministrstvo na svojem podr,rdju nadzoruje zako_

nitost sploSnih in posamidnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri-
stojnosti izdajajo Zupan, obdinski svet irr poobla5deni delavci
obdinske uprave.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov obiin zagotoviti ustrezno sodelo,
vanje, medsebojno obve5danje in stroko,vno pomod organom
obdin.

V zadevah, ki jih na organe obdline prenese drLava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno_
stjo in stfokovnosijo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej5rrjem oclstavku lahko
pristojno ministrstvo predpise organizactjo sluZb za izvajanje
nqlog iz drZavne pristojnosti in pogoje za opravljanje natog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljinje
nalog iz dr2avne pristojnosti.

. StatutObdine Rogatec (Uradni list RS, St. 13/06) vse.
buje naslednje prehodne in kondne dolodbe:

XI, PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

129. dlen
Do sprejema novih predpisov se .,v obdini uporabljajo

predpisi, ki so jih sprejeli organi Obdine €imarje pri jetsah, de
niso v nasprotju z zakonom.

130. dlen
Dolodbe 23. do 28. dlena tega statuta se pridnelo upo_

rabljali pri oblikovanju delovnih teles obdinskega sveta po
izvedbi prvih rednih volitev in takrat preneha veilati Odlok o
ustanovrtvr delovnih teles Obdinskega sveta Obdine Roga-
!ec, 111hovi sestavi, nalogah irr nadinu dela (Uradni list RS,
si. 32199).

Dolodba 39. dlena se pridne uporabljati po izvedbi prvih
rednih volitev.

131. clen

_ 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Sta_

tut Obdine Rogatec (Uradni list RS, St, 35/99 in 55/01).
Ta statut zadne veljati petnajsti dan pro objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
5t. 27106) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

2. tlen
Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec se objavi v Uradnem

listu RS in zaane veljati naslednji cian po objavi.

$premembe in clopolnitve Statuta Obiine Rogatec
(Uradni list RS, $t.50/10) vsebujejo naslednji kondni dotodbi:

22. dlen
Dolodbi 6. in 16. dlena tega akta, ki urejata nezdruZljivost,

se zadneta uporabljati po prvih rednih volitvah, po uveljavitvi
tega akta.

23. dlen
Sprenrembe in dopolnitve Statuta Obdine Rogatec zadnejo

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba Statuta Obdine Rogatec (Uraclni list RS,
5t. 56/11) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

2. dlen
Ta sprernemba zadne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnenr listu Republike Slovenije.

Si. oo71-ooo3/2014
Rogatec, dne 1. septembra 2014

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolic Lr.

2838. Poslovnik Obdinskega sveta Ob6ine Rogatec
uradno prediSdeno besedilo (UF82)

Na podlagi 91. clena Poslovnika Obdinskeqa sveta Ob_
cine Rogatec (Uradni list RS, St. 66/06 - uradn6 predisceno
lresedilo, 50/10 in 51114) je Obdinski svet Obdine Rogatec na
T.izredni seji, dne 1.9.2014, potrdil uradno predi5deno bese-
dilo Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Rogatec, ki obsega:

- Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni
list RS, 5t. 52199),

- Sprenrembe in dopolnilve poslovnika Obcinskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni tist RS, St. 13/06),

- Spremembe in dopolnitve poslovnika Obdinskega sveta
Obcine Rogatec (Uradni list RS, St. 50i i0) in

- Spremembe in dopolnitve poslovnika Obdinskeqa sveta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, St. 51/14).

POSLOVNIK
Obdinskega sveta Obdine Rogatec

uradno preCiSdeno besedilo
{uP82)

I, SPLOSNE DOLOCBE

'1 . clen
Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obcinskega

sveta (v nadaljevanju: svet) ter nadin uresnidevanja pravic in
dolZnosti dlanov obdinskega sveta (v nadaljevanju: clani).

2. dlen
Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za

delovanje delovnih teles obdinskega sveta in njihovih dlanov.




