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27. REDNA 

SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 

 

27/18 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



                                                                                                              Jurovski Dol, 10.10.2018 

                                                                                                              Zadeva: 900-1/2015- 

 

 

Na podlagi 2. odst. 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18), sklicujem 

 

27. redno sejo  

Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki bo v četrtek 18.10.2018 ob 17. uri 

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 26. redne seje  

3. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 

4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec, povečanju normativov v vsakem 

oddelku vrtca in k razširitvi polovičnega kombiniranega oddelka v cel kombiniran oddelek 

5. Odlok o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 – prva obravnava 

6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 

7. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – druga 

obravnava 

8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

9. Obravnava in sprejem prečiščenega besedila Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah – 

skrajšan postopek 

10. Obravnava in sprejem prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah – skrajšan postopek 

11. Razno 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 

 

 

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                           Peter Škrlec 

                                                                                                               Župan 

 

 

 

 

Vročiti: 

- članicam in članom občinskega sveta, 

- ZUM d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor,  

- Stanislav Senekovič, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,  

- predstavnikom medijev, 

- k zadevi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POTRDITEV  

ZAPISNIKA 

26. REDNE SEJE 

OBČINSKEGA SVETA 
 

 

 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Anja Majcenič, mag. prava 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

PREDLOG SKLEPA:  

Na podlagi 31. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 

9/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji ___redni seji, dne 

___________, potrdil zapisnik 26. redne seje, kot je bil zapisan. 

 

 

 

 

 
 

                                                              2. 



 
 

Številka: 900-1/2015- 

Datum: 07.09.2018 

 

Z A P I S N I K  
 

26. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  

ki je bila v četrtek, 06.09.2018. 

 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

 

 

Sejo je vodil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.  

 

Na seji so bili navzoči članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: 

Alojz Andrejč, Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Jožefa Kurnik, Barbara Lorber, Branko 

Lorbek,  Gregor Nudl in Dušan Ribič (v nadaljevanju: člani sveta). 

 

Opravičeno odsotni: Tanja Škrlec. 

 

Gostje: Milan Železnik, Evropski pravni center, Zlatko Glinšek, direktor Almaje d.o.o.  

 

Občinska uprava: Simona Črnčec, Samo Kristl, Anja Majcenič.    

 

Zainteresirane javnosti ni bilo.  

 

Seja se je pričela ob 17.00 uri. 

 

 

AD 1. 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne na 26. redni seji Občinskega sveta in 

ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih osem od devetih članov sveta. 

Odsotna je bila svetnica Tanja Škrlec. 

 

Župan Peter Škrlec je predlagal umik 3. točke z dnevnega reda (Odlok o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava) ter pojasnil, da v skladu 

z 2. odstavkom 32. člena Poslovnika Občinskega sveta (MUV št. 16/10, 9/18) o tem ni možno 

razpravljati in glasovati. Podal je kratko obrazložitev, zakaj je potreben umik.  

 

V nadaljevanju je predlagal spremembo dnevnega reda zaradi poznejšega prihoda Zlatka 

Glinška in Milana Železnika.  

 



Predlagal je sledeči dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 25. redne seje  

3. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 

4. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 

5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

6. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Zg. Gasteraj 

7. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva obravnava 

8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah – prva 

obravnava 

9. Razno 

 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski 

uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 26. redni 

seji, dne 06.09.2018, sprejel dnevni red, kot je bil predlagan. 

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 

 

Sklep št. 203 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. 

JURIJ V SLOV. GORICAH  

 

Župan Peter Škrlec je predstavil sklepe, sprejete na 25. redni seji občinskega sveta in zapisnik 

podal v razpravo. 

 

Razprava: Dušan Ribič, Branko Lorbek. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 31. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) 

je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 26. redni seji, dne 06.09.2018, potrdil 

zapisnik 25. redne seje, kot je bil zapisan. 

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 

 

Sklep št. 204 



Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

SKLEP O SEZNANITVI S POROČILOM O ŠESTMESEČNEM IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V LETU 2018 

 

Simona Črnčec je člane Občinskega sveta seznanila s polletno realizacijo proračuna Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah v prvi polovici leta 2018.  

 

Razprava: Gregor Nudl. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 95. čl. Statuta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah na 26. redni seji, dne 06.09.2018, sprejel sklep, da je bil seznanjen s 

poročilom o šestmesečnem izvrševanju proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 

 

Sklep št. 205 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

ODLOK O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH ZA LETO 2018 

 

Simona Črnčec je predstavila načrtovane spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani 

proračuna – drugi rebalans. 

 

Razprava: Roman Črnčec, Gregor Nudl. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 

76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - 

ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 

55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. 

člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 16/10, 9/18) 

je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na 26. redni seji, dne 06.09.2018, sprejel 

Odlok o drugem rebalansu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 



 

Sklep št. 206 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5.  

POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

Alojz Andrejč je najprej dal pohvalo za ureditev ceste Jakopec – Štaner in predstavil željo 

občanov za cestno povezavo med Štanerjem in naseljem. V nadaljevanju je opozoril, da bi bilo 

potrebno odstraniti suhe veje pri Beričovi kapelici in očistiti jarek na cesti Štaner – Krempl (JP 

703401). Opozoril je tudi na nizke veje hrastov od trgovine do novega pokopališča, ki jih oplazi 

vsak tovornjak. 

Župan je odgovoril, da se bo možnost cestne povezave med Štanerjem in naseljem preučila, 

suhe veje pri kapelici se bodo odstranile, jarek pa bo očiščen. O nizkih vejah je že bil obveščen 

in naprošen za ukrepanje medobčinski inšpektor. 

 

Naslednje vprašanje je podala Barbara Lorber, ki jo je zanimalo, ali so še smiselni ležeči 

policaji pri Suzani Najdenik, glede na to, da se je promet načeloma umiril? Župan je odgovoril, 

da za to kot kaže ni več potrebe, se pa na tej lokaciji predvideva namestitev dveh merilnikov 

hitrosti. Povedal je tudi, da so še vedno pritiski s strani občanov za postavitev ležečih policajev 

pri Zorjanu ter da se išče rešitev, ki bi bila zadovoljiva za obe strani.  

  

Branko Lorbek je povedal, da je pri Lekežiču na Žitencah že dolgo časa zamašena mulda, 

predlaga da se to očisti in se obenem odvzame brežina. Župan odgovori, da bodo situacijo 

pogledali in preučili. 

 

Jožefa Kurnik je opozorila, da so delavci Komunale Slovenske gorice pri ureditvi ceste na 

Vardi pri transformatorju in na travniku pustili kup blata ter drugega materiala in prosi, da se 

jih pozove, da to odstranijo. 

Župan je povedal, da kvalitetnega prevzema še ni bilo in da bo to urejeno.  

 

V nadaljevanju je Gregor Nudl postavil vprašanje, kaj se bo zgodilo z ekološkimi otoki, glede 

na to, da ima sedaj vsako gospodinjstvo svoje posode za zbiranje odpadkov.  

Prav tako je opozoril, da je bilo na eni od prejšnjih sej že bilo rečeno, da bo postavljeno ogledalo 

na križišču v Sp. Gasteraju pri Roškariču, saj kapelica onemogoča preglednost. Opomnil je tudi, 

da bo v prihodnje potrebna sanacija plazu pri Črnčecu. 

V okviru sanacije ceste na Plodršnici ga je zanimalo, ali bo prišlo do izboljšave mostu pri 

Draškoviču, saj so se pojavili pozivi in slike na družbenem omrežju, da je most dotrajan.  

Zanima ga tudi, kako je z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja parcele, ki jo je imela v lasti 

družba BVB d.o.o.? Župan je odgovoril, da je to že urejeno ter da je v zemljiški knjigi kot 

lastnica omenjene parcele vpisana občina.  

Glede mostu pri Draškoviču je župan povedal, da je g. Draškovič že pred obnovo prišel na 

občino in želel prestavitev ceste, čemur ni bilo ugodeno. Po obnovitvi ceste in mostu je želel, 

da se postavijo ležečih policaji. Ob obnovi ceste Malna-Plodršnica pa daje pozive na družbena 

omrežja, da je most dotrajan, čeprav temu ni tako, saj je odpadel zgolj omet. Samo Kristl je 

pojasnil, da se bo most predvidoma saniral, železna konstrukcija pa je zanesljiva in ne 

predstavlja nevarnosti.  

Glede ekoloških otokov je župan povedal, da se o tem še ni razmišljalo in zato naproša svetnike, 

da do naslednjič pripravijo morebitne predloge.  



Dušan Ribič je najprej pohvalil ureditev bankin v Partinju, izrazil pa je grajo, ker na bankinah 

ni nobenega dodatnega navoza. Za ekološke otoke daje predlog, da se pri Kremplu odstranijo 

železne cevi, pri Kolariču pa bi se lahko v zimskem času lahko tja nasipal pesek s soljo, ki bi 

bil na voljo občanom.  

Svetnik je opozoril tudi na plakatiranje na avtobusnih postajah, ki sicer ni dovoljeno. 

Oglaševalce bi bilo potrebno opozoriti, da je plakate po samem dogodku potrebno odstraniti, 

saj nekateri ostajajo nalepljeni tudi dva meseca po izvedbi dogodka ali prireditve. 

Svetnik je opozoril, da so na pesniški strani ceste Pernica – Jurovski Dol, le-to razširili in uredili, 

sedaj pa ostaja kratek del od Kaučiča do občinske table, ki je ozek in nima urejenih bankin.  

Pri sanaciji ceste na Plodršnici je svetnika zanimalo, ali se bo tam, kjer so varnostne ograje 

cesta razširila ali ne. Samo Kristl je pojasnil, da se bodo ograje odstranile in bodo kasneje 

postavljene nazaj.  

 

Svetnik je prav tako povedal, da je pri voznem redu osnovnošolskih otrok prišlo do napake, saj 

ni bila vpisana avtobusna postaja pri Fanedlu ter da postaja pri Jarcu ni več smiselna. Župan 

odgovarja, da je po izjavi ravnatelja prišlo do napake, ki so jo že odpravili. Poleg tega občina 

ne potrjuje voznega reda, bilo pa je rečeno, da vse avtobusne postaje ostanejo iste kot doslej, 

dodatna postaja pa je pri Bešireviču.  

 

Dušana Ribiča je v nadaljevanju zanimalo tudi, kako je z izgradnjo optičnega omrežja v 

Partinju. Župan odgovarja, da je bil sprva mišljeno, da se to naredi v sklopu sanacije plazu, 

vendar to ni prišlo v poštev. Sedaj sta na voljo dve možnosti in sicer ureditev po zraku ali zemlji. 

Dušan Ribič je povedal še, da bi naj bil za to področje zadolžen g. Drevenšek in da bi naj on 

odločal o tem, kje se bo delala optika. Samo Kristl je pojasnil, da je bil na terenu skupaj z g. 

Drevenškom ter da je bil predviden namestitev optike v zemljo za celotno skupino hiš. Župan 

je povedal, da se bodo pogajanja za izgradnjo nadaljevala. 

  

Svetnik je podal tudi pobudo za postavitev ogledala na križišču pri baru Anita, čeprav se ta 

stranska cesta priključi na glavno cesto, ki sodi v pristojnost občine Pesnica. Župan je povedal, 

da si bo koncesionar zadevo pogledal na terenu.  

 

Miroslava Breznik je zanimalo, v kateri fazi je ureditev cestne infrastrukture skozi naselje 

Jurovski Dol oz. kakšna je prometna varnost. Svetnik je nadalje predal pobudo Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predlaga, da se na cesti Vukovje - Zg. Partinje - 

Babšekov klanec, v križišču s cesto Zamarkova- Jakobski Dol postavi ustrezna prometna 

vertikalna in talna signalizacija, saj vozniki kršijo cestnoprometna pravila. Podal je tudi 

predlog, da se v križišču pri Ješovniku odstrani obvestilna tabla, ki zmanjšuje preglednost.    

 

V nadaljevanju je podal pobudo, da se župan in občinska uprava aktivno vključijo v postopek 

načrtovanja obvoznice mimo Lenarta, z zahtevo, da se glavna cesta Jurovski Dol – Lenart 

naveže na to obvoznico.  

 

Miroslav Breznik je prav tako dal pobudo, da se asfaltira zgornji del Sončne soseske, saj so 

skorajda vse parcele naseljene. Zanimalo ga je, ali ima občina Pravilnik o javnih prometnih 

površinah in poteh, saj tega na internetni strani ni našel. Župan in Samo Kristl odgovarjata, da 

takšnega pravilnika ni, občina pa ima Odlok o kategorizaciji občinskih cest.  

 

Svetnika je zanimalo, ali potekajo kakšne aktivnosti za nakup zemljišč (npr. pri gasilskem 

domu, Verletu, transformatorju), saj je v kraju premalo parkirnih mest.  



Župan odgovarja, da je v proračunu glede nakupa zemljišč del namenjen predvsem nakupu dela 

Plateisovine. Namen občine je, da pridobi zemljišča in naredi parkirišča pri transformatorju. 

Pričakujemo lahko, da se bo po sprejetju OPN in spremembi namembnosti zemljišč pričela 

masovna prodaja zemljišč, na katerih bi lahko uredili parkirišča. 

 

Župan pojasni še potek postopka prodaje Plateisovine ter pove, da bo pogodba v kratkem 

realizirana. Župan svetnikom predlaga še, da ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto podajo 

predloge za nakup parcel.  

 

Samo Kristl pove, da je na Babšekovem klancu talna signalizacija že narejena, vertikalna bo v 

kratkem. Glede obvestilne table pa se bo potrebno dogovoriti z lastniki za prestavitev na mesto, 

kjer ne bo več ovirala preglednosti.  

 

Glede ureditve prometne varnosti župan pove, da je zadeva zastala pri sklenitvi pogodbe o 

ustanovitvi služnosti s Petrom Rotarjem. Zaradi zdravstvenih težav mu bodo določili skrbnika, 

ki bo moral to pogodbo podpisati in šele takrat bo lahko postopek tekel naprej.   

 

Roman Črnčec opozori na most pri Pavalecu, kjer bi bilo potrebno namestiti ograjo in urediti 

asfalt. Župan je odgovoril, da se bo to uredilo.  

Prav tako je podal pobudo, da bi za večjo varnost pri Miheliču na to lokacijo občasno poslali 

redarja, ki bi lahko pripomogel k zmanjšanju hitrosti. Župan pove, da bi lahko pri tem morda 

sodelovali tudi domačini in morda zapisali registrske tablice tistih voznikov, ki prehitro vozijo 

skozi naselje. Obenem bi se lahko tu postavili tudi merilci hitrosti. Na podlagi rezultatov bi bilo 

možno ugotoviti, kdaj je frekventen čas, ko bi redarji oz. policija prišli umirjati promet. 

 

Miroslav Breznik je povedal še, da so za Gasteraj po njegovem mnenju potrebni ležeči policaji, 

ki bi jih bilo potrebno postaviti čimprej, torej še preden se zgodi kakšna nesreča. Samo Kristl 

je povedal, da so grbine tu že bile ter da so plačane. Predvideva se, da se jih bo dalo nazaj, 

hkrati pa postavilo še dve novi. Župan je ob tem povedal, da se bodo zagotovo pojavili očitki s 

strani tistih, ki grbin ne želijo.  

 

Roman Črnčec je izrazil svoje nasprotovanje. Pri Zorjanu se mu zdijo ležeči policaji nepotrebni, 

saj je cesta tako ozka zaradi hiš na obeh straneh, da se težko srečata dva avta in da so hitrosti 

nizke. 

 

 

AD 6.  

SKLEP O VZPOSTAVITVI JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA V K.O. ZG. 

GASTERAJ 

 

Peter Škrlec je predstavil predlagani sklep.  

 

Razprave ni bilo.  

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi drugega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 

– v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski 

uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 26. redni 

seji, dne 06.09.2018, sprejel Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra, kot je bil 

predlagan.  



Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 

 

Sklep št. 207 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7.  

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 

GORICAH – prva obravnava  
 

Župan je pozdravil prisotna gosta in jima predal besedo.  

Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra in Zlatko Glinšek, direktor Almaje d.o.o. sta 

predstavila besedilo Odloka o pokopališkem redu v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

 

Razprava: Alojz Andrejč, Gregor Nudl, Roman Črnčec, Dušan Ribič  

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 7 članov sveta. 

PROTI  je glasovalo 1 članov sveta. 

 

Sklep št. 208 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA 

OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE 

POGREBNE SLUŽBE V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH -prva obravnava- 

 

Milan Železnik je predstavil besedilo Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Sv. 

Jurij v Slov. goricah.  

 

Razprava: Miroslav Breznik, Roman Črnčec, Gregor Nudl. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40) in 16. člena Statuta 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah na svoji 26. redni seji, dne 06.09.2018, sprejel Odlok o predmetu in 

pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  

 

Navzočnost je priglasilo 8 članov sveta. 

 

ZA je glasovalo 8 članov sveta. 



PROTI  je glasovalo 0 članov sveta. 

 

Sklep št. 209 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 9. RAZNO  

 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  

 

 

 

Zapisnik pripravila:  

Anja Majcenič  

                                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                           Peter Škrlec 

                                                                                                               Župan 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SKLEP 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ODLOK  

O OBČINSKEM PROSTORSKEM 

NAČRTU OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GORICAH 

- druga obravnava - 
 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Samo Kristl, dipl. upr. org.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            3. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B 108/09 - ZPNačrt-A, in 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 - popravek ZUPUDPP, 43/11 

– ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US, 

76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 16. 

člena Statuta občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet 

občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji _____ seji, dne _____, sprejel Odlok o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 

49/16, 25/17), 17. čl. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 

62/10, 94/10, 40/12, 14/15, 55/17), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18), 40. čl. Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šole Jožeta 

Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 30/09, 6/16, 17/16) in 16. čl. Statuta 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18), je 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne ______________ 

sprejel Sklep o soglasju k dodatni sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 

2018/19, določitvi povečanega normativa in k razširitvi polovičnega kombiniranega 

oddelka v cel kombiniran oddelek, kot je bil predlagan.  

 

 

 

 

 

 

 
SKLEP 

O SOGLASJU K  

SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA 

VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19, 

DOLOČITVI POVEČANEGA 

NORMATIVA IN K RAZŠIRITVI 

POLOVIČNEGA KOMBINIRANEGA 

ODDELKA V CEL KOMBINIRAN 

ODDELEK 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Anja Majcenič, mag. prava 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      4. 
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PREDLOG SKLEPA:  

Na podlagi 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. 

RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17), 17. 

čl. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15, 

55/17), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 

27/14, 47/17, 43/18), 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-

varstvenega zavoda Osnovna šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 

30/09, 6/16, 17/16) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni 

vestnik, št. 16/10, 9/18), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne 

_____ sprejel  

 

SKLEP 

O SOGLASJU K DODATNI SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19, 

DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA IN K RAZŠIRITVI 

POLOVIČNEGA KOMBINIRANEGA ODDELKA V CEL 

KOMBINIRAN ODDELEK 

 

 
I. 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s predlagano Sistemizacijo delovnih 

mest v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol za šolsko leto 2018/2019. 

 

II. 

Občinski svet daje soglasje k povečanemu normativu v naslednjih oddelkih vrtca, in sicer: 

 

- za dva homogena oddelka prvega starostnega obdobja – 12 + 2 otroka,   

- za en kombiniran polovični oddelek – 17 + 2 otroka, 

- za dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja - 19 + 2 otroka. 

 

III. 

Občinski svet soglaša z razširitvijo polovičnega kombiniranega oddelka v cel kombinirani 

oddelek s 1. 1. 2019. 

 

IV. 

Sklep začne veljati z naslednjim dnem po sprejemu, uporablja pa se od 01.09.2018. 

 

Jurovski Dol, 18.10.2018 

Zadeva: 600-3/2018- 

 

 

                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                    Peter Škrlec 

                                                                                                        Župan 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051


Obrazložitev: 

 

V skladu s 108. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 

RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17) in 

40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda 

Osnovna šole Jožeta Hudalesa (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07, 30/09, 6/16, 17/16), 

sistemizacijo delovnih mest za vrtec v skladu z normativi in standardi določi ravnatelj v soglasju 

z ustanoviteljico.  

 

V šolskem letu 2018/2019 se je po opravljenem razpisu za vpis v vrtec pokazala potreba po 

odprtju polovičnega oddelka vrtca. Od 01.09.2018 so tako v vrtcu oblikovane štiri skupine in 

pol, in sicer:  

- dva homogena oddelka prvega starostnega obdobja, 

- en kombiniran polovični oddelek in 

- dva heterogena oddelka drugega starostnega obdobja.  

 

Primerjava veljavne in predlagane sistemizacije za vrtec za šolsko leto 2018/2019, ki bo veljala 

od 01.09.2018: 

 

 

Zap. 

št. 

Naziv delovnega mesta Število delavcev 

2017/2018 

Število delavcev 

šolsko leto 

2018/2019 

1. Vzgojiteljica 4,134 4,634 

2. Pomočnica vzgojiteljice 4,0 4,50 

3. Organizacijski vodja vrtca 0,366 0,366 

4. Kuharica 1,19 1,49 

5. Svetovalna delavka 0,13 0,15 

6. Vodja prehrane 

Vodja higienskega režima 

0,05 

0,05 
0,05 

0,05 

7. Računovodja 

Poslovni sekretar 

0,20 

0,20 
0,20 

0,20 

8. Čistilka 

Perica 

0,55 

0,25 
0,55 

0,25 

9. Hišnik 0,167 0,20 

SKUPAJ ZAPOSLENIH: 11,287 12,64 

 

 

V skladu s 17. čl. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 

14/15, 55/17) izvajata dnevni in poldnevni program vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Krajši 

program izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelku 

prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja in sicer vsaj šest 

ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure dnevno. Sočasna prisotnost 

se ne izvaja v času počitka otrok. Pri izdelavi sistemizacije za vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic se je upošteval 11-urni poslovni čas vrtca. 0,13% zaposlitve vzgojiteljice je skladno 

z 62. čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, (45/96-popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 30/00, 56/01, 64/01, 

78/01, 56/02, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13, 106/15, 8/16, 45/17 

in 46/17), ki vzgojitelju, ko ta doseže 30 let delovne dobe (za ženske), od tega najmanj 20 let v 

vzgoji in izobraževanju, omogoča dvourno zmanjšano vzgojno delo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051


 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 

47/17, 43/18 – v nadaljevanju Pravilnik), opredeljuje normative, ki so potrebni za strokovne 

delavce. Tako se delovno mesto svetovalnega delavca sistemizira v vrtcu s 30 oddelki, 

organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima pa opravljata delo za 60 

oddelkov vrtca. Delovno mesto za administrativno-računovodske delavce se sistemizira tako, 

da se upoštevajo oddelki šole in vrtca.  

 

Število delovnih mest v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno 

operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok. Delovno mesto delavca 

v pralnici in čistilke se sistemizira za povprečno 60 kg suhega perila na dan oz. 600 m2 čistilne 

talne površine. Delovno mesto drugih tehničnih delavcev (hišnik-vzdrževalec, kurjač in šofer), 

v našem primeru delovno mesto hišnika, se sistemizira v vrtcih z 18 oddelki. Vrtec, ki ne dosega 

normativov posameznih delovnih mest za administrativno-računovodske delavce in tehnične 

delavce, lahko le-te zaposli v ustreznem deležu, v skladu z 20. čl. Pravilnika. 

 

Prvi odstavek 17. čl. Zakona o vrtcih določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega 

obdobja ne sme presegati števila dvanajstih otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 

ne sme presegati števila dvaindvajsetih otrok. V skladu z drugim odstavkom istega člena lahko 

pristojni organ lokalne skupnosti glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v 

lokalni skupnosti odloči, da število otrok presega tako določeno število in sicer za največ dva 

otroka v oddelku.  

 

Pravilnik v 6. odst. 25. čl. določa, da lahko lokalna skupnost (občinski svet) glede na razmere 

in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok 

v oddelku poveča za največ 2 otroka, kadar gre za oddelke prvega in drugega starostnega 

obdobja ter kombiniran oddelek. Občinski svet s potrditvijo tega sklepa določi naslednje število 

otrok za posamezen oddelek:  

 

- za homogen oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka (v šolskem letu 2018/2019 

sta oblikovana dva oddelka),  

- kombiniran polovični oddelek  – 17+2 otroka,  

- za heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – 19 + 2 (v šolskem letu 2018/2019 sta 

oblikovana dva oddelka).  

 

Po podatkih, ki smo jih prejeli 13.09.2018, sta dva oddelka prvega in dva oddelka drugega 

starostnega obdobja v celoti zapolnjena, vključno z upoštevanim povečanim normativom.  

V en kombiniran oddelek je trenutno vključenih 10 otrok, 9 otrok pa je vpisanih evidenčno, kar 

pomeni, da se njihov prihod pričakuje med letom (od decembra do aprila) in da bo oddelek 

zapolnjen s povečanim normativom.  

 

Občinski svet s potrditvijo tega sklepa daje soglasje k razširitvi polovičnega kombiniranega 

oddelka v cel kombinirani oddelek s 1. 1. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU 

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH ZA LETO 2019  

-prva obravnava- 
 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Simona Črnčec, mag. ekon. in posl. ved 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA št. 1 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 

79/09,  51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski 

svet  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na _____.  redni seji, dne ______________ sprejel 

Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 v prvi obravnavi.  

 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2 

Na podlagi 4. odst. 86. čl. Poslovnika Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 

16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___. redni seji, dne 

___________, sprejel sklep, da se o predlogu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

za leto 2019 opravi javna razprava.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                            5. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLOK 

O POKOPALIŠKEM REDU V 

OBČINI SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH GORICAH 

-druga obravnava- 
 

 

 
 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Samo Kristl, dipl. upr. org. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/2016), 3. 

člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 

111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. čl. Statuta Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine 

Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji __ redni seji, dne _____2018, sprejel Odlok o 

pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kot je bil predlagan.  

 

 

 

 

 

 

                                                            6. 



PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/2016), 3. 

člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah na svoji ___ redni seji, dne _____2018, sprejel 

 

 

ODLOK  

O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI SVETI JURIJ  

V SLOVENSKIH GORICAH 

 

1  Splošne določbe 

 

1. člen  

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina) določa:  

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 

 način izvajanja pogrebne slovesnosti; 

 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem 

pokopališču; 

 osnovni obseg pogreba; 

 način in čas pokopa; 

 način pokopa, če je plačnik občina; 

 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; 

 obratovanje mrliških vežic; 

 obseg prve ureditve groba; 

 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 

 način oddaje grobov v najem; 

 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 

ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 

 zvrsti grobov; 

 okvirni tehnični normativi za grobove; 

 mirovalno dobo za grobove; 

 enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture; 

 pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 

 razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob; 

 druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 

ženski in moški spol. 

 

2. člen  

 (pogrebna in pokopališka dejavnost)  

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska 

gospodarska javna služba. Za izvajanje 24-urne dežurne službe občina podeli koncesijo po 

postopku in na način kot je to določeno s koncesijskim aktom. 

 



(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 

javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 

drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno 

z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače. 

(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve: 

- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba; 

- pripravo pokojnika; 

- upepelitev pokojnika; 

- pripravo in izvedbo pogreba. 

(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in jo zagotavlja občina. 

  

3. člen  

(upravljavec pokopališč)  

(1) Na območju Občine sta dve pokopališči: 

      - staro pokopališče ob cerkvi Svetega Jurija, ki se postopoma opušča in 

      - novo pokopališče Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

 

(2) Na starem pokopališču so izjemoma dovoljeni pokopi le tistih zakonskih partnerjev, ki tam 

že imajo pokopanega partnerja. 

 

(3) Upravljavec pokopališč je Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 

(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in 

investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v 

zvezi s posegi na območju pokopališč. 

(5) Občina lahko za izvajanje določenih nalog v zvezi z upravljanjem pokopališč izbere 

izvajalca pogrebne dejavnosti v skladu s predpisi o javnem naročanju. 

 

4. člen  

(splošna ureditev pokopališč) 

(1) Pokopališče mora biti primerno ograjeno. 

(2) Upravljavec mora na pokopališču zagotoviti dovolj urejenih prostorov za odlaganje 

odpadkov, ustrezno mrežo za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov, lahko pa zagotovi 

tudi ozvočenje in osvetlitev. 

(3) Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober 

gospodar. 

(4) Upravljavec je dolžan iz naslova grobnin zagotoviti redno tekoče in investicijsko 

vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture, skupnih 

glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode, elektrike, 

nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela, predvsem pa 

urejenih prostorov za odpadke, vodovodnih naprav in ograj na območju pokopališča, tako da je 

omogočena njihova nemotena uporaba v skladu z letnimi plani urejanja in vzdrževanja 

pokopališča, ki jih sprejme  občina. 

5. člen  

(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno 

in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.  

 

6. člen  

(uporaba predpisov) 



Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega 

odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski predpisi s 

področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.  

 

2 Pogrebna slovesnost 

 

7. člen  

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)  

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred 

upepelitvijo.  

(2) Potek pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec in naročnik pogreba oziroma 

izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. 

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem 

odlokom. 

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem 

naročnik pogreba. 

(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom. 

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti, društev, ob 

pokopu njihovih stanovskih pripadnikov pa tudi vojska in policija. 

 

3 Storitve pokopališko pogrebnega moštva 

 

8. člen  

(pokopališko pogrebno moštvo)  

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

zagotavlja upravljavec z najmanj dvema osebama (zastavonoša slovenske zastave in vodja 

pogreba). 

(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške 

vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. 

 

4 Pogreb 

 

9. člen  

(osnovni obseg pogreba) 

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno 

slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. 

 

4.1 Prijava pokopa 

10. člen  

(prijava pokopa) 

(1) Pokop naročnik prijavi upravljavcu pokopališča oziroma izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki 

ga je izbral naročnik pogreba ali občina.  

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti 

listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega 

registra, kjer je bila smrt prijavljena. 

 

4.2 Priprava pokojnika 

 

11. člen  

(priprava pokojnika) 



Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede 

izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 

 

4.3 Minimalna pogrebna slovesnost 

 

12. člen  

(minimalna pogrebna slovesnost)  

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali 

prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa. 

 

4.4 Pokop 

 

13. člen  

(pokop) 

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih 

ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela na pokopališču, v skladu z voljo 

pokojnika in na način, določen s tem odlokom. 

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop 

stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. 

(3) Pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko 

opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine. 

 

5 Način in čas pokopa 

 

14. člen  

(način pokopa) 

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov: 

 pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob, 

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, 

 raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.  

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, 

ni dovoljeno. 

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba in izbrani 

izvajalec pogrebne dejavnosti. 

(4) Vsakemu pokojniku mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo 

naročnika pogreba. 

(5) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med naročnikom 

pogreba in o načinu priprave in vodenja pogrebne slovesnosti. 

(6) Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem 

primeru se pri pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred. 

(7) Pri javni pogrebni slovesnosti je lahko prisoten vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno. 

(8) Kraj, dan in čas pogrebne slovesnosti določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, 

upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov. 

(9) Naročnik pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira: 

a.) verski pokop 

b)  civilni pokop 

d.) tihi pokop (pogreb v družinskem krogu), 

e.) anonimni pokop. 

(10) Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško 

vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo. 



(11) Upravljavec, v kolikor se tako dogovori z naročnikom pogreba, v mrliški veži v kateri 

pokojnik leži ali v poslovilni dvorani postavi pult z žalno knjigo.  

 

a) Verski pokop 

 Verski pokop s sveto mašo 

(12) Pogrebna svečanost se opravi v mrliški vežici. Če je takšna želja, se lahko 10 minut pred 

pogrebom moli. 

(13) Nekaj minut pred pogrebom se opravi iznos žalnega cvetja, razporeditev zastavonoše s 

slovensko zastavo, ki ima pripet žalni trak in razporeditev ostalih praporščakov. 

(14) Svečanost se prične z dvigom krste z pokojnikom ali žare z mrliškega odra. Sočasno  zapoje 

zbor (godba). Krsto oz. žaro se prenese na mrliški voz oz. mizico pred oltar. Sledi prihod 

duhovnika in ministrantov ter pričetek maše. Po končani maši sledi(jo) govor(i).  

(15) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba na 

pokopališču. 

 

(16) Vrstni red v sprevodu:  

 Državna zastava, križ/znamenje, svetilka, 

 Prapori , 

 Nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj (če so), 

 Godba (če je), 

 Moški udeleženci, 

 Pevci, 

 Duhovnik in ministranti, 

 Krsta (žara) + spremstvo svetilk, 

 Svojci pokojnika – sorodstvo, 

 Ženske. 

 

(17) Ob grobu se udeleženci pogrebne svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu 

svojci umrlega, duhovnik, govornik, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori 

(18) Razpored v sprevodu se lahko na željo najbližjega  sorodnika oz. naročnika izvede tudi 

drugače. 

(19) Pri grobu najprej zapojejo pevci, Duhovnik z molitvijo izroča pokojnika zemlji, spust krste 

oz. žare. Sledi melodija s trobento, pozdrav z državno zastavo in prapori. Na koncu sledi beseda 

zahvale. 

(20) Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z mimohodom. 

(21)V kolikor je pogreb stanovski ali društveni (lovski, gasilski, …)  se izvajalec pogreba skupaj 

z naročnikom in predstavnikom društva dogovori o poteku in organizaciji pogreba. 

 

 Verski pokop brez maše 

(22) Izvaja se enak protokol kot pri verskem pokopu z mašo, vendar v tem primeru brez maše. 

 

b) Civilni pokop 

(23) Pogrebna svečanost se opravi v mrliški vežici. 

(24) Nekaj minut pred pogrebom se opravi iznos žalnega cvetja, postavitev zastavonoše 

slovenske zastave, ki ima pripet žalni trak in praporščakov. 

(25) Svečanost se prične z dvigom krste s pokojnikom ali žare z mrliškega odra. Sočasno  zapoje 

zbor (godba). Krsto oz. žaro se prenese na mrliški voz oz. mizico pred govorniški oder v 

poslovilno dvorano. Sledijo govori in pevci.  Formiranje pogrebnega sprevoda. 

 



(26) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba na 

pokopališču. 

(27) Vrstni red v sprevodu:  

 Državna zastava, znamenje (piramida), 

 Prapori, 

 Nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj (če so), 

 Godba (če je), 

 Moški udeleženci, 

 Pevci, 

 Krsta (žara), 

 Svojci pokojnika – sorodstvo, 

 Ženske. 

 

(29) Ob grobu se udeleženci pogrebne svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu 

svojci umrlega, govornik, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori. Razpored 

v sprevodu se lahko na željo najbližjega  sorodnika oz. naročnika izvede tudi drugače. 

(30) Pri grobu najprej zapojejo pevci, sledi spust krste oz. žare in potem govornik in pevci ali 

godba. Sledi melodija s trobento, pozdrav z državno zastavo in prapori. Na koncu sledi še 

beseda zahvale. 

(31) Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z mimohodom. 

(32) V kolikor je pogreb stanovski ali društveni (lovski, gasilski, …)  se izvajalec pogreba 

skupaj z naročnikom in predstavnikom društva dogovori o poteku in organizaciji pogreba. 

 

c) Tihi pogreb (pogreb v družinskem krogu) 

(33) Tihi pogreb se opravi na željo svojcev oz. naročnika pogreba ali pokojnega (oporoka). 

Protokol pogreba je odločitev svojcev umrlega. Upravljalec pokopališča in izvajalec pogrebne 

dejavnosti v zvezi s tihim pogrebom ne smeta dajati nobenih informacij v javnost. 

 

d. Anonimni pokop 

(34) Obred anonimnega pokopa se lahko opravi na pokopališču in se izvede tako, da se opravi 

raztros pepela pokojnika na za to posebej določeni tratni ploskvi .  

(35) Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove 

prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba. 

(36) Na kraju raztrosa ni obeležja. Kraj pokopa je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so 

pokopani na pokopališču. 

(37) Plačnik anonimnega pokopa se lahko odloči za poslovitev od pokojnika.  

 

15. člen  

(čas pokopa) 

(1) Pokop na  pokopališčih v občini se lahko opravi v letnem času (1.4. do 15.10.) med 10.00 in 

17.00 uro in v zimskem času (16.10. do 31.3.) med 10.00 in 15.00 uro. 

(2)  Pokopi se ne opravljajo na prvi dela prosti dan državnih praznikov.  

(3) Čas pokopa določi upravljavec v soglasju z naročnikom  pogreba oziroma izbrani izvajalec 

pogrebne dejavnosti. 

 

6 Način pokopa, če je plačnik občina 

 

16. člen  

(način pokopa, če je plačnik občina) 



(1)Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop v žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 

shranijo v žaro in pokopljejo v skupno grobnico oz. grobno mesto, ki ga določi upravljavec. 

(2)Pogreb, ki ga plača občina mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in normativi. 

 

7 Mrliške vežice 

17. člen  

(mrliške vežice) 

Na pokopališču Sveti Jurij v Slovenskih goricah je mrliška vežica, katere uporaba je obvezna. 

  

8 Ureditev groba 

 

18. člen  

(urejanje grobnih polj) 

(1) Grobna polja se uredijo pred pričetkom pokopavanja. 

(2) Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, nizkih grmovnic, sejanje trave ali položitev 

travne ruše. 

(3) Pri urejanju novih ali opuščenih grobov lahko upravljavec izdela temelje za nagrobnik, 

skladno z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Pri preurejanju lahko 

sodeluje tudi bodoči najemnik grobnega polja. 

 

19. člen 

(prva ureditev groba) 

  

(1) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z določili tega odloka. Najpozneje v 15. 

Dneh po pogrebu najemnik uredi (sam na lastne stroške ali v njegovem imenu in na stroške 

najemnika izvajalec pogrebne dejavnosti) odstrani vence in cvetje z groba, poskrbi za odvoz 

odvečne zemlje na deponijo, očisti grob ter uredi gomilo. V kolikor tega v roku 15 dni najemnik 

ne stori, stori to upravljavec oz. izvajalec pogrebne dejavnosti na stroške najemnika. 

(2) Najemnik groba poskrbi za položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pred 

izkopom grobne jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile tedaj izkopane in 

morebitno dosaditev, postavitev spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in 

omarice za polaganje sveč. 

20. člen 

(ureditev groba po pogrebu) 

 

 (1) Upravljavec ali izvajalec pogrebne dejavnosti po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma 

zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi na stojala. 

 (2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje. 

 

9 Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču 

 

21. člen  

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)  

(1) Obisk pokopališča je dovoljen v času, ki ga določi in javno objavi upravljavec.  

(2) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da: 

 skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte; 

 oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb; 

 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba 

oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; 

 izvaja storitve pokopališko pogrebnega moštva; 



 vodi evidenco o grobovih in pokopih; 

 organizira in nadzira dela na pokopališču; 

 skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici; 

 skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora; 

 z izdajo pisnega soglasja za izvedbo kamnoseških del za končno ureditev groba. 

(3) Kamnoseška dela se lahko opravljajo le od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 uro, 

vendar ne uro pred in uro po pogrebu ter v času pogreba. 

 

22. člen  

(prepovedi) 

(1) Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu na pokopališče opustiti vse, kar bi bilo zoper 

pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže 

ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja. 

(2) Na pokopališču ni dovoljeno zlasti: 

 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma 

prostorih za grobove; 

 odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora; 

 onesnaženje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov; 

 vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča; 

 brez soglasja upravljavca opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-

strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti, 

 brez pisnega soglasja upravljavca opravljati zidarska, kamnoseška in druga gradbena dela 

glede ureditve ali vzdrževanja groba, 

 lepiti ali kako drugače nameščati reklamni material 

 vstop s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, 

ustavljanje in parkiranje, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve 

ali vzdrževanja groba. 

 

10 Način oddaje grobov v najem 

 

23. člen  

(oddaja grobov v najem) 

(1) Grob oddaja v najem oz. v zakup (v nadaljevanju: najem) upravljavec pokopališča na 

podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom. 

(2) Najemnik groba je lahko je praviloma ena pravna ali fizična oseba. 

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem 

upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti 

najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča. 

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z 

upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob 

pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti 

naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom. 

 

24. člen  

(pogodba o najemu groba) 

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti: 

 osebe najemnega razmerja; 

 čas najema; 

 vrsto, zaporedno številko in velikost groba; 



 osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja; 

 obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob; 

 ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe in druge 

obveznosti  najemojemalca. 

 

25. člen 

(1) Prostor za grobove daje upravljavec v najem za določen čas, najmanj za 10 let in se 

lahko po poteku tega roka podaljša. Najemna pogodba se podaljša za čas nadaljnjih 10 let, 

v kolikor je 30 dni pred iztekom ne prekliče nobena od pogodbenih strank. 

(2) Če pogodbeni stranki pogodbe ne podaljšata, je najemnik  dolžan odstraniti robnike, 

spomenik in drugo opremo groba v 3 mesecih po preteku in razveljavitvi pogodbe o najemu.  

(3) Če tega ne stori, stori to upravljavec na stroške najemnika, grob oziroma prostor za grob 

pa po preteku mirovalne dobe odda drugemu v najem.  

(4) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje 

grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba 

upravljavec pokopališča.  

(5) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi upravljavec.  

 

26. člen 

V primeru smrti najemnika groba se najem prenese na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali 

otroci), če teh ni, ostane grob v rokah upravljavca. 

 

27. člen 

Po razveljavitvi pogodbe o najemu je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, 

nakar se lahko odda drugemu najemniku.  

 

28. člen 

(1) Upravljavec razveljavi pogodbo o najemu v naslednjih primerih:  

• če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za 

preteklo leto,  

• če najemnik ne vzdržuje grobnega prostora kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,  

• ob opustitvi pokopališča,  

• če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in 

imena,  

• kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča. 

(2) V primeru tretje in pete alinee mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu 

obvestiti najemnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo pokopališča oz. ureditve in 

razdelitve pokopališča.  

(3) V primeru 5. alinee tega člena je upravljavec dolžan zagotoviti nadomestni prostor za 

premestitev pokojnikov, v kolikor tako zahtevajo svojci oz.  najemniki grobov. 

 

29. člen 

Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod 

pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na 

pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca 

in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega 

varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.  

 

30. člen 

(dolžnosti in pravice uporabnikov storitev in upravljavca 



Najemniki grobov so dolžni:  

• vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,  

• spoštovati vsa določila iz pogodbe o najemu,  

• redno plačevati vzdrževalnino (grobnino-cena najema groba) za pokopališče,  

• urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasja upravljavca,  

      v primeru pokopa začasno odstraniti vse predmete na grobnem mestu, ki bi se lahko 

poškodovali, 

• upoštevati določila pokopališkega reda. 

 

11 Posegi v prostor na pokopališču 

 

31. člen 

 (posegi v prostor na pokopališču)  

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 

vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca 

pokopališča. 

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in 

drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.  

(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v petnajstih (15) dneh od prejema popolne vloge, 

razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja 

odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je 

mogoč upravni spor. 

(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in 

drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča 

priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna. 

(5) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in groba v celoti in je nagrobna oprema v 

takšnem stanju, da pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali sosednje grobove ali grob 

zaradi neurejenosti kvari izgled pokopališča, se šteje grob za opuščenega.  

 

12 Grobovi 

 

32. člen  

(zvrsti grobov) 

(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov:  

 enojni, 

 družinski ali dvojni, 

 žarni grobovi, 

 grobnice, 

 grobišča, kostnice in skupna grobišča, 

 prostor za raztros pepela in 

 prostor za anonimni pokop. 

 

33. člen  

Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne 

oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa 

ter oznako groba. Za vodenje pokopališkega katastra in načrt mora ustrezno skrbeti upravljavec. 

 

13 Okvirni tehnični normativi za grobove 

 

34. člen  



(grobovi) 

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo 

krste in žare. Enojni grobovi so talni. 

 

(2) Družinski ali dvojni grobovi so tisti, kjer je grobni prostor večjih dimenzij od enojnega 

grobnega prostora, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V 

družinske grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. 

 

(3) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se 

polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in 

žare.  

 

(4)Na pokopališčih so grobovi naslednjih dimenzij: 

 

Vrsta groba Dolžina Širina Globina 

Enojni grob 2,2 m 1,1 m min. 1,8 m 

Družinski grob ali dvojni 

grob 
2,2 m 1,9 m min. 1,8 m 

Žarni grob 1,0 m 1,0 m / 

 

(5) Te dimenzije predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo za na novo pridobljena grobna polja 

in preurejanje obstoječih grobnih polj.   

(6) Globina prvega pokopa v grob je najmanj 1,80 m.  

(7) Enojne in družinske grobove je dovoljeno poglobiti, da se lahko vanje zvrsti več zaporednih 

krst.  

(8) Odmiki med grobovi smejo biti široki največ 0,5 m in najmanj 0,3 m. Poti med grobovi 

morajo biti široke najmanj 0,5 m. 

 

35. člen 

Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja se postavijo v skladu z načrtom 

razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko pokončni ali ležeči in 

ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 

1,2 m.  

 

36. člen 

Obnova nagrobnih spomenikov in okvirjev ali spreminjanje enojnih grobov v družinske in 

obratno je možno samo s pisnim soglasjem, ki ga izda upravljavec na podlagi vloge za izdajo 

soglasja najemnika groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom 

razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.  

 

 

37. člen 

Najemnik lahko prosto ureja notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne 

sme zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamne, postavljen na tem grobnem polju. 

Najemnik mora skrbeti za urejenost grobnega polja, to pomeni, da grobno polje ne sme 

zaraščati. Če v primeru zaraščanja najemnik kljub pisnemu opozorilu upravljavca grobnega 

polja ne uredi, lahko upravljavec pogodbo o najemu enostransko prekine in  ravna, kot da je 

grob opuščen in ga nameni za nadaljnji najem. 

 

 



38. člen  

(žarni grobovi)  

(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. 

(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča. 

 

39. člen 

(grobnice) 

(1) Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se 

polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in 

žare. 

(2) Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če tako določeno s prostorskim aktom, ki ureja 

pokopališče. 

40. člen 

 (grobišča, kostnice in skupna grobišča) 

(1) Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in 

izrednih razmerah ter skupna grobišča. 

(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov. 

 

41. člen 

(prostor za anonimni pokop) 

(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu 

razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. 

(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. 

(3) Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in 

prižiganje sveč. 

 

42. člen 

(prostor za raztros pepela) 

(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu 

pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu so, če naročniki pogrebov to želijo, 

napisana na skupnem nagrobniku. 

(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. 

Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem 

prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč. 

 

43. člen  

(mirovalna doba za grobove) 

(1)Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.  

(2)Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let razen za pokop z žaro, kjer ni mirovalne dobe.  

(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme 

opraviti po preteku mirovalne dobe, razen za pokop z žaro. 

 

14 Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture in storitev 

 

44. člen 

(grobnina) 

(1) Grobnina (cena najema groba) je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke 

dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in 

njihovih razmerij do enojnega groba. 



(2) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in 

stroške vodenja evidenc. 

(3) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s 

sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga 

sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča. 

(4) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. 

(5) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 

 

45. člen  

(cenik) 

Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo 

plačujejo uporabniki oziroma najemniki naslednje cene, ki jih potrdi občinski svet : 

 cena uporaba poslovilnega objekta ali mrliške vežice, 

 cena pogrebnega moštva ter izkopa in zasutja grobne jame, 

 cena prve ureditve groba,     

 cena najema groba (grobnina). 

 

15 Pogrebna pristojbina 

 

46. člen  

(pogrebna pristojbina) 

(1) Občina lahko določi pogrebno pristojbino. 

(2) Pogrebna pristojbina je denarni znesek, ki ga lahko določi občina za izvedbo pogreba na 

posameznem pokopališču in ki ga upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 

(3) Pogrebno pristojbino, določi občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah s 

sklepom, ki se objavi v uradnem glasilu občine. 

 

16 Nadzor 

47. člen  

(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem  tega odloka izvaja občinska inšpekcija in redarstvo. 

(2) Pri izvajanju nadzora lahko inšpekcija izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen 

je zagotovitev izvrševanja določb tega odloka. 

 

17 Prekrški 

48. člen  

(prekrški)  

(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik če:  

 odlaga odpadke izven za to določenega prostora; 

 onesnažuje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade, 

 brez soglasja upravljavca opravlja prevoz kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in 

drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti, 

 brez pisnega soglasje upravljavca opravlja zidarka, kamnoseška in druga gradbena dela 

glede ureditve ali vzdrževanja groba, 

 vstopa na pokopališče s  kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim 

kolesom ali drugim vozilom.  

 opravlja vožnjo, ustavljanje ali parkiranje na pokopališču, razen za potrebe opravljanja 

dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba. 

  



(2) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna 

oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki  se 

 nedostojno vede, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma 

prostorih za grobove; 

 odlaga odpadke izven za to določenega prostora; 

 onesnažuje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade; 

 vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča; 

 brez soglasja upravljavca opravlja prevoz kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in 

drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti, 

 brez pisnega soglasja upravljavca opravlja zidarska, kamnoseška in druga gradbena dela 

glede ureditve ali vzdrževanja groba, 

 vstopa na pokopališče s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim 

kolesom ali drugim vozilom.  

 

18 Prehodne določbe in končna določba 

49. člen 

Dokler na pokopališčih ni določen prostor raztros pepela, ta vrsta pokopa ni dovoljena. 

Dokler na pokopališčih ni določen prostor za anonimni pokop, ta vrsta pokopa ni dovoljena. 

 

50. člen  

(prenehanje veljavnosti in začetek veljavnosti)  

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 

urejanju pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV št. 

33/2007). 

Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

Številka:   354-12/2018- 

Datum:     ………………….. 

  

                                     

                                                                                       Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  

                                                                                                      Peter Škrlec 

  



Obrazložitev: 

 

Občinski svet občine Sveti Jurij v Slov. goricah je na svoji 26. redni seji, dne 6.9.2018, 

obravnaval in v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Sveti Jurij 

v Slov. goricah. Skozi razpravo je bilo ugotovljeno, da je nekatere določbe smiselno spremeniti, 

zato v drugo obravnavo in sprejetje posredujemo nekoliko spremenjen odlok. Spremembe so v 

3. členu, ki se navezuje na specifično ureditev dveh pokopališč v občini in v 27. členu. Ob teh 

spremembah iz obrazložitve 1. obravnave povzemamo:  

 

Občinski svet občine Sveti Jurij v Slov. goricah je v letu 2007 na podlagi in v skladu z Zakonom 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, 

Uradni list RS, št. 17/91, 13/93, 66/93, in 64/2004) sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

(MUV št. 33/2007). V letu 2016 je bil sprejet novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

(Uradni list RS, 62/2016) na podlagi katerega se sprejema predmetni Odlok. 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa vsebino Odloka o pokopališkem redu v 4. 

členu. V tem členu je določeno, da mora občina v pokopališkem redu urediti naslednja 

vprašanja: 

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe, kot obvezne gospodarske javne službe; 

 način izvajanja pogrebne slovesnosti; 

  storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem 

pokopališču; 

 osnovni obseg pogreba; 

 način in čas pokopa; 

 način pokopa, če je plačnik občina; 

 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; 

 obratovanje mrliških vežic; 

 obseg prve ureditve groba; 

 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 

 način oddaje grobov v najem; 

 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 

ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 

 zvrsti grobov; 

 okvirni tehnični normativi za grobove; 

 mirovalna doba za grobove; 

 enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture; 

 pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 

 druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnik 

 

Obvezna javna služba (24-urna dežurna služba) obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih  

prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 

organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 

službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače.  

Vlada Republike Slovenije je z  uredbo določila metodologijo za oblikovanje cen 24-urne 

dežurne službe (Uradni list RS št. 5/18). 

Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge 

splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 



Izvajalec obvezne javne službe je koncesionar. Izvajanje obvezne javne službe se zagotovi s 

podelitvijo koncesije na osnovi javnega razpisa.  

 

Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve: 

 prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba; 

 pripravo pokojnika; 

 upepelitev pokojnika; 

 pripravo in izvedbo pogreba. 

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene  

z zakonom in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. 

Upravljanje pokopališč obsega: 

 zagotavljanje urejenosti pokopališča, 

 izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,  

 oddajo grobov v najem,  

 vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča. 

Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve: 

 vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 

infrastrukture. Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter 

druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, 

odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske 

pisarne in druga vzdrževalna dela. 

 storitve najema pokopaliških objektov in naprav (mrliške vežice); 

 storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva. Storitve grobarjev 

obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne 

zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve 

pokopališko pogrebnega moštva, če jih omogoča pokopališki red, obsegajo prevoz ali 

prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s 

položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. 

Te storitve upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s 

cenikom, kot ga določa pokopališki red. 

Upravljavec pokopališča je občina.  

Odlok o pokopališkem redu omogoča možnost, da občina določi  cene naslednjih storitev: 

 cena uporaba poslovilnega objekta ali mrliške vežice, 

 cena pogrebnega moštva ter izkopa in zasutja grobne jame, 

 ceno prva ureditev groba,     

 ceno za najem groba. 

 

Poleg tega je podana možnost, da občina predpiše posebno pogrebno pristojbino za izvedbo 

pogreba. Pristojbino plača izvajalec pogreba. 

V odloku o pokopališkem redu  so določene tudi globe za kršitev tega odloka. 

Po sprejemu tega odloka in koncesijskega odloka bo občina lahko izvedla javni razpis za 

podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ODLOK 

O PREDMETU IN POGOJIH ZA 

DODELITEV KONCESIJE ZA 

OPRAVLJANJE LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

24-URNE DEŽURNE POGREBNE 

SLUŽBE V OBČINI SV. JURIJ V 

SLOV. GORICAH 

-druga obravnava- 
 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Samo Kristl, dipl. upr. org. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40) in 16. člena 

Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svoji ___ redni seji, dne ____2018, sprejel Odlok 

o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  

 

 

 

 

 

                                                            7. 



PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011-ORZGJS40) in 15. člena Statuta 

Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah na svoji __ redni seji, dne ____2018, sprejel 

 

Odlok 

o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

  

I. Splošne določbe 

1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina) 

(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 

zagotavljajo, vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 

 

2. člen 

(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 

ženski in moški spol. 

 

 

II. Predmet javne službe 

 

3. člen 

(storitve, ki so predmet javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega  vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov 

izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 

organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca 

javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače. 

(2) Javna služba se opravlja kot koncesionirana javna služba. 

 

 

 



 III. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov 

 

4. člen 

(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine .  

 

5. člen 

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden 

in nepristranski način  pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko 

dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 

(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, ki jih določa zakon. 

 

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 

 

6. člen 

(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi 

tuja oseba, če zakon ne določa drugače.   

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesionirane gospodarske javne službe so: 

 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost 

vpisano v ustanovitveni akt; 

 da ima zaposleni najmanj dve osebi; 

 da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v 

te namene; 

 da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika; 

 da ima najmanj eno transportno krsto; 

 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri 

ravnanju s pokojniki; 

 da ne obstajajo izključitveni razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja javno naročanje 

(3) Pogoji in dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev se podrobno opredelijo v 

javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji. 

 

V. Javna pooblastila koncesionarju 

 

7. člen 

(javno pooblastilo) 

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe nima javnih pooblastil. 

 

VI. Splošni pogoji za izvajanje javne službe  

 

8. člen 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pogrebne in 

pokopališke dejavnosti ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni podlagi. 

(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se podrobneje 

uredi s koncesijsko pogodbo.   

 



VII. Obseg monopola  

9. člen 

(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem 

območju občine se podeli enemu koncesionarju. 

(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na 

celotnem območju občine. 

 

VIII. Začetek in čas trajanja koncesije 

 

10. člen 

(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 

 

11. člen 

(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 5 let in jo je možno podaljšati še za enako obdobje, če koncedent 

ugotovi, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal koncesionirano dejavnost. Šteje se, 

da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali 

upravičenih pripomb na delo koncesionarja.  

 

IX. Viri financiranja javne službe 

 

12. člen 

(viri financiranja javne službe) 

(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz plačil uporabnikov javne 

službe. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in 

druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

(2) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar  v skladu z metodologije za oblikovanje 

cen storitev 24 urne dežurne službe. Koncesionar mora elaborat o oblikovanju cen posredovati 

občini v potrditev. 

(3) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvajanje javne službe. 

Koncesijska dajatev se obračunava v odstotku od cene storitev javne službe, višina in način 

plačila se določi s koncesijsko pogodbo. 

(4) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov storitev javne službe odpove 

plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi. 

 

X. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 

 

13. člen 

(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem koncesije  in zakonitosti dela koncesionarja izvaja občinska uprava  in 

občinski svet. 

 

XI. Prenehanje koncesijskega razmerja 

 

14. člen 

(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 



 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 

 

15. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

 z razdrtjem. 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in 

obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

 

16. člen 

(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati 

dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu 

prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja 

dejavnosti javne službe.  Odkup je možen le na podlagi sporazuma obeh strank. 

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 

 

17. člen 

(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali 

kot koncesionirana gospodarska javna služba, 

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene 

motnje v izvajanju dejavnosti, 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe, 

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 

 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo 

kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena. 

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 

koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 

javnih služb. 

 

18. člen 

(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo. 

(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 

 

 

XII. Način podelitve koncesije 

 

19. člen 



(javni razpis) 

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.  

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.  

 

20. člen 

(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki 

ureja področje gospodarskih javnih služb in zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo. 

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim 

aktom določene pogoje. 

(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.  

 

21. člen 

(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-

zasebnem partnerstvu. 

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih 

mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.  

 ali razpisni dokumentaciji. 

(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.  

 

22. člen 

(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi konkurenčni postopek s pogajanji v skladu z določili 

zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. 

(2) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ugotovitev sposobnosti in oceno  

ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani 

strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z 

delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog in ponudb.  

(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija sestavi poročilo ter navede, katere 

ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed 

njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 

ustreznost postavljenim merilom.  

(4) Komisija posreduje poročilo občinski upravi, ki izvede upravni postopek za podelitev 

koncesije po uradni dolžnosti. 

 

XIII. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 

 

23. člen 

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)  

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne 

komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka. 

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega 

razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.  

 

XIV. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 

 

24. člen 

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe) 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.  



 

XV. Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe 

 

1. Prenos koncesije 

 

25. člen 

(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 

koncedenta. 

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih 

z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v 

koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.  

 

2. Višja sila 

 

26. člen 

(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih 

okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  

(2) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 

preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 

 

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 

 

27. člen 

(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 

izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 

 

4.  Začasen prevzem 

 

28. člen 

(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi 

izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne 

službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi. 

 

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 

 

29. člen 

(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči 

koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo 

dogovorjena drugačna odgovornost.  

 

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo 

 

30. člen 

(zavarovanje) 



(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 

izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam 

in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe. 

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 

 

XVI. Končna določba 

 

31. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

Številka:   354-12/2018- 

Datum:     ………………….. 

  

                                     

                                                                                              Župan Občine  

                                                                                  Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

                                                                                             Peter ŠKRLEC 

 
 

 

 

 



Obrazložitev: 

 

V skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011 – v nadaljevanju ZGJS) 

lahko lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe z dajanjem koncesij. Kot 

določa ZGJS v 29. členu koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v 

svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncesionarja. Koncesionar je lahko 

fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesionirane dejavnosti (31. člen ZGJS). Koncedent je republika ali lokalna skupnost 

(občina), odvisno od vrste gospodarske javne službe (31. člen ZGJS).  

 

V skladu z določilom 32. člena ZGJS se s koncesijskim aktom določi predmet in pogoje 

opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt pa je odlok 

lokalne skupnosti. ZGJS v navedenem členu določa še, da se s koncesijskim aktom lahko da 

koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa zakon.  

 

Vsebino koncesijskega akta določa 33. člen ZGJS. Koncesijski akt tako vsebuje: 

 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 

 območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 morebitna javna pooblastila koncesionarju, 

 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se 

z njo zagotavljajo, 

 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 vire financiranja gospodarske javne službe, 

 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske 

javne službe oziroma varščine, 

 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in  

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS. št. 62/16) določa, da je 24-urna 

dežurna služba obvezna gospodarska javna služba, ki jo mora zagotoviti občina. 

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne 

službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih 

postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z 

uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora 

izpolnjevati pogoje določene z zakonom in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi 

predpisi občine. Vlada Republike Slovenije z uredbo določi metodologijo za oblikovanje cen 

24-urne dežurne službe. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24 urne dežurne službe je 

bila sprejeta v letu 2018 in je objavljena v Uradnem listu RS (št. 5/18). 

Ker je zakon v ustavni presoji pred Ustavnim sodiščem in obstaja verjetnost, da ga bo moral 

Državni zbor uskladiti  je bolje, da se koncesija podeli za obdobje petih let, saj koncesijskega 

razmerja enostavno brez odškodninske odgovornosti ni možno spremeniti ali prekiniti. Odlok 

določa tudi možnost, da se koncesijsko razmerje podaljša še za enako obdobje. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

ČLANOV  

OBČINSKEGA SVETA 

 
 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
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OBRAVNAVA IN SPREJEM 

PREČIŠČENEGA BESEDILA 

STATUTA OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GORICAH 

-skrajšani postopek- 
 

 
 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Anja Majcenič, mag. prava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon. 
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PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v 

Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah  na ___ redni seji, dne ________ sprejel uradno prečiščeno 

besedilo Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah kot je bilo predlagano.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692


SKRAJŠANI POSTOPEK: 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

(Medobčinski uradni vestnik 16/10, 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

na ___. redni seji, dne ______ sprejel uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Sveti Jurij v 

Slov. goricah, ki obsega: 

 

- Statut Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10)  

- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 9/18) 

 

 

S T A T U T 

(uradno prečiščeno besedilo- UPB-1) 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom 

na območju naslednjih naselij: Jurovski Dol, Malna, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji 

Gasteraj, Varda, Zgornje Partinje in Žitence. 

(2) Sedež občine je Jurovski Dol 70/b, v Jurovskem Dolu. 

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 

vsemi vrstami premoženja. 

(4) Občino predstavlja in zastopa župan. 

(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa 

zakon.  

(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 

 

2. člen 

(1) Na območju občine Sveti Jurij v Slov. goricah niso ustanovljeni ožji deli občine.  

 

3. člen 

(1) Občina Sveti Jurij v Slov. goricah (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in 

zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce 

občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo 

prenesene z zakonom. 

 

4. člen 

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.  

(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi 

splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih 

organih v skladu s tem statutom. 

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z 

referendumom in ljudsko iniciativo. 

(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi 

osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 

nepremičnin na območju občine. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692


5. člen 

(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi 

lokalnimi skupnostmi in državo.  

(2) Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način 

in po postopku predpisanem v zakonu. 

(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi 

organizacijami lokalnih skupnosti. 

(4) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta 

namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za 

opravljanje skupnih zadev. 

 

6. člen 

(1) Občina Sveti Jurij v Slov. goricah ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in 

uporaba se določi z odlokom. 

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, v spodnji polovici kroga pa naziv organa občine - Občinski 

svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava; Občinska volilna komisija. V sredini žiga je 

grb občine. 

(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom. 

(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in 

drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom. 

 

II. NALOGE OBČINE 

 

7. člen 

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z 

zakonom in s tem statutom, zlasti pa: 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da: 

- sprejema statut in druge predpise občine, 

- sprejema proračun in zaključni račun občine, 

- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, 

- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti, 

- sprejema programe razvoja občine. 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da: 

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem, 

- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 

- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, 

- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega 

      premoženja. 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da: 

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,  

- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v 

            občini, 

- pospešuje gospodarski razvoj, 

- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine 

      pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov, 

- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog 

            oz. gospodarskih subjektov. 

 

 



4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

    sklada stanovanj tako, da: 

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, 

- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, 

- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,  

- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v 

      stanovanjski trg, 

- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za  

      gradnjo stanovanj, 

- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo 

      in prenovo stanovanj, 

- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri 

      razreševanju stanovanjske problematike občanov. 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: 

- ustanavlja lokalne javne službe, 

- sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih 

služb,  

- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z 

      zakonom, 

- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, 

- odloča o koncesijah, 

- nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 

- gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave, 

- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.  

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da: 

- ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni  

            zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje, 

- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh 

                  dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih  

                  programov, 

- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, 

- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno 

                  varstvo občanov,  

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 

za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva 

    otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da: 

- spremlja stanje na tem področju, 

- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem 

      področju, 

- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi 

      organi in institucijami, 

- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob rojstvih otrok, zlatih 

porokah, obletnicah občanov ali drugih posebnih priložnostih. 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in 

    rekreacije tako, da: 

- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na 

svojem območju, 

- določa občinski program športa, 

- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost, 



- z dotacijami spodbuja te dejavnosti, 

- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in  

    odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: 

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja              

            varstva okolja, 

- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema  

            ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,  

- sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, 

- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih 

            nepravilnostih, 

- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 

10. Upravlja, gradi in vzdržuje: 

- lokalne javne ceste in druge javne poti, 

- površine za pešce in kolesarje, 

- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,  

- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter 

- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v 

občini. 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih 

      nesreč tako, da v skladu z merili in normativi: 

- organizira reševalno pomoč v požarih, 

- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere 

      elementarnih in drugih nesreč, 

- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne 

      varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami, 

- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih 

      nesreč, 

- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno 

      zaščito ter spremlja njihovo delo, 

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu 

      pred elementarnimi in drugimi nesrečami. 

           12. Ureja javni red v občini tako, da: 

- sprejema ustrezne splošne akte, 

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 

      občine, 

- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev, 

- organizira občinsko redarstvo, 

- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami, 

- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in 

       drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 

       drugače določeno, 

- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti. 

 

8. člen 

(1) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: 

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z 

zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine, 

- določanje namembnosti prostora, 

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, 



- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, 

- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s 

      pristojnimi institucijami, 

- mrliško ogledno službo, 

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 

ureja zadeve iz svoje pristojnosti in 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

9. člen 

(1) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih 

obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, 

obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. 

(2) Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: 

- enotno matično številko občana, 

- osebno ime, 

- naslov stalnega in začasnega prebivališča, 

- datum in kraj rojstva oziroma datum smrti, 

- podatke o osebnih vozilih, 

- podatke o nepremičninah ter 

- druge osebne podatke v skladu z zakonom. 

(3) Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na 

katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage 

obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca 

centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega 

upravljavca, če tako določa zakon.  

(4) Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz 

zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z 

zakonom določenih pristojnosti. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali 

predpisom vlade določeni obliki. 

(5) Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma 

pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna. Podatke lahko 

občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po 

elektronski poti. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko 

zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje 

osebnih podatkov. 

(6) Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji 

določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.  

 

 

III. ORGANI OBČINE 

 

1. SKUPNE DOLOČBE 

 

10. člen 

(1) Organi občine so: 

- občinski svet,  

- župan in  

- nadzorni odbor občine.   



(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o 

lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 

referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. 

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo 

v skladu z zakonom in tem statutom. 

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. 

 

11. člen 

(1) Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in 

splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge 

v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter 

opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva. 

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske 

organe. 

(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. 

Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo 

notranjo organizacijo in delovno področje. 

(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave občine, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 

(6) V statutu uporabljeni izrazi župan, podžupan in direktor občinske uprave, zapisani v moški 

spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.  

 

12. člen 

(1) Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, 

sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine.  

 

13. člen 

(1) Delo organov občine je javno. 

(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa  

z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov 

sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo 

in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. 

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve 

javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, 

dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali 

splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 

državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.   

 

2. OBČINSKI SVET 

 

14. člen 

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

(2) Občinski svet šteje 9 članov.  

(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s 

potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih 

volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 

članov občinskega sveta.    



(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov 

občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh 

po drugem krogu volitev. 

(6) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oz. član, ki ga na predlog 

najstarejšega člana določi občinski svet.  

 

15. člen 

(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake 

volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.  

(2) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči občinski 

svet z odlokom. 

 

16. člen 

(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise 

občine.  

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,  

- sprejema občinski proračun in zaključni račun, 

- na predlog župana sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave, 

- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave 

ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih 

podjetjih, 

- odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah 

ne odloča drug občinski organ, 

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega 

sveta, 

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata 

občinskega funkcionarja, 

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno 

razrešitev člana nadzornega odbora, 

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,  

- določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu 

predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo 

funkcijo, ali če je razrešen, 

- sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v skladu z zakonskimi določili, 

- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva, 

- razpisuje referendum, 

- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih 

funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih 

teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, 

- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb, 

- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z 

zakonom, 

- imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za 

varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi 

zakona, 

- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za 

obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari, 



- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je 

tudi letni načrt varstva pred požari, 

- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni, 

- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, 

ki se opravlja kot javna služba, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. 

 

17. člen 

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 

(2) Nezdružljivost članov občinskega sveta ureja zakon. 

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega 

sveta in funkcijo podžupana hkrati.  Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata 

župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. 

 

18. člen 

 (1) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice 

glasovanja.  

(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana 

občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan vodi sejo podžupan. 

(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega 

sveta, ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član 

občinskega sveta. 

(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika 

občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj 

štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana. 

(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega 

sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki 

je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo 

občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. 

Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami. 

(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 

skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni 

zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje. 

 

19. člen 

(1) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega 

sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 

zagotavlja občinska uprava. 

 

20. člen 

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.   

(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 

(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, 

za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog 

župana.  

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega 

sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v 

poslovniku občinskega sveta. 

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje. 



(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za pobude in vprašanja, ki jih 

postavljajo člani sveta. 

(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega   

sveta in direktorju občinske uprave.  O  sklicu  seje občinskega sveta se obvesti javna občila. 

(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter 

direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja 

članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma 

njihovega področja dela. 

   

21. člen 

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet 

sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 

drugačno večino. 

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je 

tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet. 

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja 

delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z 

dvotretjinsko večino navzočih članov. 

(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava. 

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata 

občinskemu svetu najmanj enkrat letno. 

 

22. člen 

(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon. 

(2) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon. 

 

2.1 ODBORI IN  KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA 

 

23. člen 

(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna 

delovna telesa.  

(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik 

občinskega sveta.  

(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega 

telesa in število članov ter opravi imenovanje. 

 

24. člen 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet 

imenuje izmed svojih članov. 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, 

ki jih  imenuje občinski svet, 

- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v 

občini, 

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki 

občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki 

urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, 

- opravlja naloge komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 

pridobitno dejavnostjo, 



- pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad, ki jih podeljuje občina, 

- obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet. 

 

25. člen 

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so: 

- odbor za družbene dejavnosti, 

- odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,  

- odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, 

- statutarno pravna komisija. 

(2) Odbori in komisije štejejo pet članov. Delovno področje in število članov posameznega 

delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta. 

 

26. člen 

(1) Tri člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov ter dva člana izmed 

občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi  član občinskega sveta  kot predsednik. 

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 

(4) Nezdružljivost članov delovnih teles ureja zakon. 

 

27. člen 

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s 

poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 

občinskemu svetu mnenja in predloge.                  

(2) Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke 

in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 

aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na 

predlog župana. 

 

28. člen 

(1) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega 

sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog 

novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. 

 

29. člen 

(1) Občinski svet lahko z odlokom ustanovi vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa.  

(2) Z odlokom se določi območje, organizacija in način dela vaških odborov.  

(3) Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo prebivalci z odlokom določenih območij 

občine na zborih prebivalcev. 

 

3. ŽUPAN 

 

30. člen 

(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu 

z zakonom. 

(2) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov 

občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o 

morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma 

ugotovi, da takih pritožb ni bilo.  



(3) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal 

poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji. 

 

31. člen 

(1) Župan predstavlja in zastopa občino.   

(2) Poleg tega župan predvsem: 

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 

      proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih  

      nalog izvrševanja občinskega proračuna, 

- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 

- odloča in sklepa pravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s stvarnim 

premoženjem občine, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem,  

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 

- določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih 

uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter 

pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge, 

- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in organe skupnih občinskih uprav, 

- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut. 

(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne 

pristojnosti. 

 

32. člen 

(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in 

predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 

navesti razloge za zadržanje.  

(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri 

ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 

(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v 

nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej 

ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.  

(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na 

nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan 

začne postopek pri upravnem sodišču. 

(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje 

občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take 

odločitve. 

 

33. člen 

(1) Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem 

pa: 

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in 

- uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih 

       nesreč, 

- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno  

      zaščito, 

- sprejme načrt zaščite in reševanja, 

- vodi zaščito, reševanje in pomoč, 

- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja 



      in pomoči ter organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, 

- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju 

      občine, 

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, 

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, 

- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, 

      dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost. 

 

    34. člen 

(1) V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje 

občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne 

ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

 

35. člen 

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana izmed 

članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.  

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 

župana, za katere ga župan pooblasti. 

(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času 

nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,  za katere 

ga župan pooblasti. 

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo 

župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega 

sveta. 

(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan 

odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.   

 

36. člen 

(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, 

nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 

član občinskega sveta.  

(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.  

 

37. člen 

(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in 

druge strokovne organe občine. 

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa 

za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 

 

38. člen 

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.  

(2) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.  

 

4. NADZORNI ODBOR 

 

39. člen 

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 



- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  

občinskih organov, občinske  uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter 

drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 

sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 

javnih sredstev. 

 

40. člen 

(1) Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov 

najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga 

občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.  

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata 

članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana 

nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana 

občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.  

 

41. člen 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se 

konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov. 

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. 

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. 

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov 

nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov. 

(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Jurovskem Dolu 70/b, Jurovski Dol.  

(6) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine. 

(7) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine. 

 

42. člen 

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in 

predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu novembru koledarskega leta predloži županu.  

(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem 

programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 

najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in 

občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 

nadzornega programa mora biti obrazložena. 

(3) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu 

do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto. 

(4) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine, 

organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami. 

(5) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se lahko udeleži seje občinskega 

sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so 

pomembne za njegovo delo. 

 

43. člen 

(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor. 

(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih 

podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih 

računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi 

druge pridobljene dokumentacije.  



(3) Nadzorni odbor pred nadzorom s sklepom o začetku nadzora obvesti o nadzoru župana in 

odgovorno osebo uporabnika proračuna.  

(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru 

predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na 

ugotovitve in dajati pojasnila.  

 

44. člen 

(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji, če so podane okoliščine, 

ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi 

sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno. 

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če: 

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s 

članom,  nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 

četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do 

vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,  

- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, 

zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe, 

- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora. 

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član 

nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 

potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči 

nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. 

 

45. člen 

(1) Nadzor opravijo člani ali en član (nadzornik) nadzornega odbora oz. izvedenec, ki ga na 

podlagi predloga nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

(2) Po opravljenem nadzoru, pripravi nadzornik osnutek poročila, ki vsebuje naslednje 

sestavine:  

- naslov, 

- kratek povzetek, 

- osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime organa, v katerem se opravlja 

nadzor, kaj se nadzoruje, datum nadzora), 

- uvod (osnovni podatki o nadzorovanem organu, pravna podlaga za izvedbo nadzora, datum in 

številka sklepa o izvedbi nadzora, namen in cilji nadzora),  

- ugotovitveni del o razkritih napakah oz. nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki 

so bili kršeni. 

(3) Osnutek poročila se pošlje predsedniku nadzornega odbora, ki lahko v osmih dneh poda 

pripombe na predlog. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 

predlog poročila skupaj s pripombami ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo 

najpozneje v roku 30 dni od posredovanega osnutka poročila.  

(4) Osnutek poročila nato obravnava nadzorni odbor na seji. Osnutek poročila je potrjen, ko 

zanj glasuje večina članov nadzornega odbora.  

 

46. člen 

(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 

osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka 

poročila o nadzoru vložiti ugovor oz. odzivno poročilo. Nadzorni odbor mora o ugovoru oz. o 

odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora oz. odzivnega poročila.  

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega člena oz. po odločitvi o ugovoru oz. odzivnem poročilu 

nadzorovane osebe, sprejme nadzorni odbor končno poročilo o nadzoru. Končno poročilo 



pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in 

javnosti. 

 

47. člen 

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z veljavnimi predpisi.  

(2) S poročilom s priporočili in predlogi nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni 

(pravilnost poslovanja) in ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na 

uporabljena sodila v nadzoru. 

(3) V poročilu se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in smotrno. 

(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, 

proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter 

posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju. 

(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno, neučinkovito in neuspešno. 

(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko 

dosegla pri manjših stroških. 

(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla 

večje učinke. 

(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. 

(9) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za 

gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili 

oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša 

poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.  

 

48. člen 

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju 

občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 

dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.  

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba 

ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati 

pristojnemu organu pregona. 

 

49. člen 

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega 

odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 

obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 

priporočila in predloge nadzornega odbora. 

 

50. člen 

(1) Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in 

porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi 

ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.  

 

51. člen 

(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določi 

nadzorni odbor s svojim poslovnikom. 

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora 

oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 

 

52. člen 



(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in 

občinska uprava. 

(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej 

ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, 

sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena 

administrativna tehnična dela nadzornega odbora. 

(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski 

upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne 

naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora 

imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali 

izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko se opira na poročilo notranje 

revizijske službe. 

 

53. člen 

(1) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni 

proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 

odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika. 

 

54. člen 

(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu 

s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta ter članov volilnih in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali 

avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika 

o tarifi za sodne izvedence. 

 

55. člen 

(1) Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov 

svojih članov. 

 

5. OBČINSKA UPRAVA 

 

56. člen 

(1) Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. 

(2) Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in 

splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh 

na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih 

služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. 

(3) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske 

uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki 

ureja položaj javnih uslužbencev. 

(4) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog 

župana z odlokom. 

(5) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave občine 

določi župan. 

57. člen 

(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami 

ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.  

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na 

skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.  



58. člen 

(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o 

njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku. 

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene 

državne pristojnosti. 

(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi 

stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. 

(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere 

krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače. 

 

59. člen 

(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave 

po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb 

občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za 

opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v 

upravnih stvareh. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne 

pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno. 

 

60. člen 

(1) Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem 

upravnem postopku, drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje 

v skladu z uredbo vlade. 

 

61. člen 

(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. 

Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. 

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji 

izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen  z  zakonom. 

 

6. OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO 

 

62. člen 

(1) Občinsko pravobranilstvo ureja zakon. 

 

 

7. DRUGI ORGANI OBČINE 

 

63. člen 

(1) Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s 

posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi  

župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 

posameznega organa. 

 

64. člen 

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno 

vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti. 

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu. 

 

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI 



 

65. člen 

(1) Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so:  

- zbor občanov, 

- referendum in 

- ljudska iniciativa. 

1. ZBOR OBČANOV 

 

66. člen 

(1) Občani na zboru občanov: 

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža 

ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja, 

- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v 

širše samoupravne lokalne skupnosti, 

- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine 

      oziroma za spremembo njihovih območij, 

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij 

ter imen ulic, 

- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom, 

- imenujejo in razrešujejo člane vaških odborov, 

- dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja  

      občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 

- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, 

      energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari, 

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je 

       tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za 

       katere tako sklene občinski svet ali župan.     

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih 

pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 

upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev 

zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem 

roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 

 

67. člen 

(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posamezno naselje ali zaselek.  

(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta. 

(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v 

občini, zbor občanov za posamezno naselje ali zaselek pa na zahtevo najmanj deset odstotkov 

volivcev v tej skupnosti. 

(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, 

ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.  

(5) Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega 

prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve 

ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali 

prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih 

dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. 

 

68. člen 

(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in 

čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda. 



(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način. 

 

69. člen 

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov 

predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če 

na zboru sodeluje najmanj 20 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. 

Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo 

na zboru. 

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, 

koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z 

zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na 

krajevno običajen način objavi. 

 

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE 

 

70. člen 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki 

jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, 

s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.  

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog 

župana  ali člana občinskega sveta.  

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v 

občini in če tako določa zakon ali statut občine. 

 

71. člen 

(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v 

petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine. 

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno 

seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.  

(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve 

za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi 

oziroma do odločitve na referendumu. 

 

72. člen 

(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo 

sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe. 

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora 

župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.  

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, 

dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.  

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile 

zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je 

bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata. 

 

73. člen 

(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali 

njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. 

(2) Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in 

obrazložitev.  



(3) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična 

stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih 

volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke 

podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča. 

(4) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani 

občinski svet in pobudo predloži županu. 

(5) Če  župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena 

ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 

obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh.  

(6) Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma 

obvesti pobudnika in občinski svet. 

(7) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj 

odločitev župana preizkusi upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev 

neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.  

 

74. člen 

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.  

(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo 

zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. 

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence 

volilne pravice. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava 

z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s 

svojim podpisom zadostno število volivcev. 

 

75. člen 

(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu 

župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 

zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen 

če v skladu z zakonom zahteva ustavno presojo take zahteve. 

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v 

nedeljo ali drug dela prost dan. 

(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o 

katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo 

referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo 

“ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa  in dan glasovanja. 

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo 

splošnih aktov občine. 

(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu 

referenduma v javnih občilih. 

 

76. člen 

(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega 

sveta. 

(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. 

 

77. člen 

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

nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.  



(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe 

zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem 

statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno. 

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu 

svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine. 

 

3. SVETOVALNI REFERENDUM 

 

78. člen 

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše 

svetovalni referendum.  

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.  

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o 

splošnem aktu občine. 

(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov. 

 

4. DRUGI REFERENDUMI 

 

79. člen 

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če  

tako določa zakon.  

(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z 

zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.  

(3) Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v 

občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.  

 

5. LJUDSKA INICIATIVA 

 

80. člen 

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega 

akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov. 

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se 

primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo 

volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.  

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega 

sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti 

najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve. 

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti 

najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve. 

 

81. člen 

(1) Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in 

referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu. 

 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 

 

82. člen 

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je 

tako določeno z zakonom. 

(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina: 



- neposredno v okviru občinske uprave z ustanovitvijo režijskega obrata, 

- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 

- z dajanjem koncesij. 

 

83. člen 

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih 

dejavnosti: 

- osnovnošolsko izobraževanje, 

- predšolska vzgoja in varstvo otrok, 

- osnovno zdravstvo in lekarna, 

- osebna pomoč družini in 

- knjižničarstvo. 

(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene 

vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo 

javne potrebe. 

 

84. člen 

(1) Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega 

zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 

službe. 

 

85. člen 

(1) Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja: 

- oskrbo s pitno vodo, 

- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje 

komunalnih odpadkov, 

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

- urejanje občinskih cest, površin za pešce in zelenih površin, 

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 

- urejanje pokopališč in pokopališke dejavnosti, 

- javno razsvetljavo, 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- in na drugih področjih, če tako določa zakon. 

 

86. člen 

(1) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za 

izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje 

gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine. 

 

87. člen 

(1) Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom 

ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom. 

 

88. člen 

(1) Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih 

javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 

skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb. 

 

 



89. člen 

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so 

ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo 

skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način 

sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa. 

 

90. člen 

(1) Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne. 

 

 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 

 

91. člen 

(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna 

sredstva in pravice. 

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet.  

(4) Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in 

stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje 

izvršuje župan. 

(5) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in 

na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega 

premoženja. 

(6) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega 

sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, 

ki pomenijo obveznost občine. 

 

92. člen 

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v 

skladu z zakonom. 

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in 

drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna. 

 

93. člen 

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, 

ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta. 

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. 

januarjem  leta, za katerega se sprejema. 

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z 

zakonom je odgovoren župan. 

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje 

prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki 

ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme 

dodatnega zadolževanja. 

 

94. člen 

(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 

terjatev in naložb ter račun financiranja. 



(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna 

občine. 

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih 

uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja. 

 

95. člen 

(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.  

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, 

izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnimi akti občine. 

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom 

in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona. 

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko 

župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske uprave. 

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna na prvi seji po šestmesečnem 

izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom. 

 

96. člen 

(1) Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa 

skupaj z odlokom o spremembi proračuna. 

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, 

prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje 

proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna. 

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih 

poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon. 

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna 

občine. 

 

97. člen 

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine 

začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. 

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri 

mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece. 

 

98. člen 

(1) Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim 

aktom, določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.  

 

99. člen 

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z 

zakonom ali odlokom o proračunu občine. 

(2) Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti proračuna zaradi spremenjenih določb 

zakona ali drugega predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen. 

(3) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno 

poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega 

dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese 

sredstva v proračunsko rezervo. 

(4) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju. 

 

 

 



100. člen 

(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa 

proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem. 

(2) O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance v 

30 dneh po sprejemu. 

 

101. člen 

(1) Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s 

pogoji, določenimi z zakonom. 

 

102. člen 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s 

soglasjem občine. O soglasju odloča župan.  

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.  

 

103. člen 

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave ali skupnega 

organa občinske uprave.  

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan 

naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom 

in podzakonskimi predpisi. 

 

104. člen 

(1) Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s 

predpisi, ki urejajo javno naročanje. 

 

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 

 

1. SPLOŠNI AKTI OBČINE 

 

105. člen 

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, pravilniki, odredbe in 

navodila.  

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, 

občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. 

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali 

posamični akt. 

(4)  Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta. 

 

106. člen 

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 

glasov vseh članov občinskega sveta. 

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

(3) Po enakem postopku se sprejemajo tudi statutarni sklepi.  

 

107. člen 

(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, 

se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov 

občinskega sveta. 



108. člen 

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe 

občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe. 

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z 

zakonom. 

 

109. člen 

(1) S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega 

izvrševanja. 

 

110. člen 

(1) Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja 

v takih razmerah.  

 

111. člen 

(1) Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri 

izvrševanju določb statuta in odloka.  

 

112. člen 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni uradnem glasilu v 

Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije (MUV) in pričnejo veljati 

petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet. 

 

2. POSAMIČNI AKTI OBČINE 

 

113. člen 

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi. 

(2) S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne 

pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. 

 

114. člen 

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem 

postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 

določeno. 

(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne 

pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon. 

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu 

pristojno sodišče. 

 

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN 

ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI 

 

115. člen 

(1) Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov 

države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s predpisi 

pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice. 

 

 

 



116.  člen 

(1) Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če 

državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v 

pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno 

pristojnost. 

117. člen 

(1) Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s 

katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če osebe 

javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih 

koristi občine. 

118.  člen 

(1) Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če 

bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 

občine, določene z ustavo in zakoni.  

 

119.  člen 

(1) Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede 

pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje 

občinski  svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru. 

 

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA 

 

120.  člen 

(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, 

ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni javni uslužbenci 

občinske uprave. 

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin 

zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin. 

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi 

nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 

(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše 

organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 

teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.   

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

121. člen 

(1) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem statutom se smiselno uporabljajo določbe Zakona o 

lokalni samoupravi.  

 

122. člen 

(1) Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi 

Občine Lenart do 28.11.2006, če niso v nasprotju z zakonom. 

 

123.  člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 

št. 16/10, 9/18).  

 

 



124.  člen 

(1) Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske 

in Koroške regije. 

 

 

Zadeva: 033-2/2010-6 

Jurovski Dol, 18.10.2018 

 

                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                         Peter Škrlec 

Župan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev:  

 

Zaradi preglednosti in posledično lažje uporabe predlagamo, da občinski svet na podlagi 

sprememb in dopolnitev Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki so bile sprejete v mesecu 

aprilu 2018 zaradi usklajevanja z veljavno zakonodajo, sprejme tudi uradno prečiščeno besedilo 

Statuta.  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da v skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta (MUV, 

št. 16/10, 9/18) opravi obe obravnavi splošnega akta na eni seji po skrajšanem postopku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA IN SPREJEM 

PREČIŠČENEGA BESEDILA 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE SV. JURIJ V 

SLOV. GORICAH 

-skrajšani postopek- 

 
 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Gradivo pripravil: Občinska uprava 

Nosilec gradiva: Anja Majcenič, mag. prava 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                           10. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah (MUV, št. 16/10, 9/18) je občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na ___ 

redni seji, dne ________ sprejel uradno prečiščeno besedilo Poslovnika občinskega sveta 

Občine Sveti Jurij v Slov. goricah kot je bilo predlagano.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692


SKRAJŠANI POSTOPEK: 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 

št. 16/10, 9/18) je občinski svet na __. redni seji, dne _____ sprejel uradno prečiščeno besedilo 

Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, ki obsega: 

 

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), 

- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. 

goricah (MUV, št. 9/18) 

 

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA 

(uradno prečiščeno besedilo) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter 

način uresničevanja pravic in dolžnosti članic in članov občinskega sveta (v nadaljevanju: 

člani). 

2. člen 

(1) Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles 

občinskega sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem 

poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih 

teles. 

3. člen 

(1) Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku. 

 

4. člen 

(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.  

(2) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, 

dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali 

splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 

so državna, vojaška ali uradna tajnost. 

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.  

 

5. člen 

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in žalnih sejah.  

(2) Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto. 

 

6. člen 

(1) Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta pa predsednik delovnega telesa. 

 

7. člen 

(1) Svet uporablja žig okrogle oblike, ki je določen s statutom občine, v katerega spodnji 

polovici zunanjega kroga je ime organa Občinski svet. 

(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na 

dopisih. 

(3) Žig uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 

(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692


 

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA 

 

8. člen 

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica 

mandatov članov sveta. 

(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, 

vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.  

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni 

člani občinskega sveta. 

 

9. člen 

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 

potrditve mandatov članov sveta 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča. 

(3) Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov 

pozdravni nagovor. 

(4) Slovesna prisega župana se glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s 

pravnim redom Republike Slovenije in Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Pri izvrševanju svoje 

funkcije bom ravnal vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občank in občanov.« 

 

10. člen 

(1) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga 

na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. 

(2) Na prvi seji svet izmed navzočih članov imenuje tri člansko komisijo za potrditev mandatov 

članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Člane komisije lahko predlaga vsak 

član občinskega sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi dokler niso 

imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. 

(3) Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati 

so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih 

pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga 

potrditev mandatov članov občinskega sveta. 

(4) Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga 

občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali 

predstavnikov kandidatur. 

 

11. člen 

(1) Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog komisije potem, ko dobi njeno 

poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb 

kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. 

(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa 

odloča posebej. 

 



(3) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega 

mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata 

ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste. 

(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila 

mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov 

kandidatur oziroma kandidatnih list. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen 

tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi 

ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen 

tudi za člana sveta. 

 

12. člen 

(1) Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani 

občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa 

preneha. 

(2) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru 

občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.   

 

13. člen 

(1) Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo.  

 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

 

14. člen 

(1) Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in 

tem poslovnikom. 

(2) Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih 

delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih 

delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja. 

(3) Član občinskega sveta ima pravico: 

- predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna,  

      zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da  

      jih sprejme občinski svet na predlog župana; 

- predlagati občinskemu svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti; 

- glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega  

      sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov; 

- sodelovati pri oblikovanju programa dela občinskega sveta in dnevnih redov njegovih  

sej;  

- predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta  

       in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali  

       soustanoviteljica je občina oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje  

       predstavnike. 

(4) Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni 

podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljeni z zakonom, drugim predpisom ali 

z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri 

svojem delu. 

(5) Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije 

ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno 

opravljanje funkcije občinskega funkcionarja. 

 



15. člen 

(1) Član sveta se mora ves čas svojega mandata izogibati nasprotju interesov, skladno z  

zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.  

 

16. člen 

(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta izvoljeni z istoimenske liste ali 

dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku. 

(2) Občinski svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do povračila materialnih 

stroškov v zvezi z delom s svojimi volivci. 

 

17. člen 

(1) Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in 

občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih 

delovnih telesih.   

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega 

sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu 

je treba odgovoriti  oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki. 

(3) Član občinskega sveta ima pravico županu ali direktorju občinske uprave postaviti vprašanje 

ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz 

njune pristojnosti. 

 

18. člen 

(1) Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno. 

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in 

pobude članov. 

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina 

jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan  

oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta pozove, da vprašanje 

oziroma pobudo ustrezno dopolni. 

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več 

kot 5 minut. 

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

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor 

občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske uprave zadržana določita, kdo ju bo 

nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.  

(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na 

ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če zahteva 

odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev lahko župan ali 

direktor občinske uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji. 

(8) Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vprašanja 

ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere 

tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom občinskega sveta s 

sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji. 

 

19. člen 

(1) Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je. 

(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih 

za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če 

zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega 

telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. 



(3) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa 

v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo 

razrešitev.   

 

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA 

 

20. člen 

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

(2) Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa, na podlagi ustave in zakona, statut 

občine. 

   

V. SEJE SVETA 

 

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji 

 

21. člen 

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah. 

(2) Seje sveta sklicuje župan.  

(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu s programom dela sveta, po potrebi, po sklepu 

sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati 

najmanj štirikrat letno. 

22. člen 

(1) Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom 

najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se  pošlje tudi gradivo, ki je 

bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red ter zapisnik zadnje seje. 

(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu in direktorju občinske uprave.  

(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s 

pisno izjavo naroči prejemnik pa tudi samo po elektronski pošti. 

 

23. člen 

(1) Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, 

kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo 1/4 članov sveta. 

(2) V zahtevi članov občinskega sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen 

sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča, če člani 

sveta ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se 

za sejo pripravi.  

(3) Izredno sejo občinskega sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani 

sveta, ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s 

priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma 

njihov pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član občinskega sveta, ki ga 

določijo člani, ki so sklic izredne seje zahtevali. 

(4) Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora biti vročeno članom občinskega 

sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu s  23. členom tega poslovnika in se 

objavi na spletni strani občine. 

(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, 

ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo.  

(6) V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko 

predloži tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane 

izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo 

razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom. 



 

24. člen 

(1) Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena, se lahko opravi dopisna seja 

občinskega sveta. Dopisna seja se opravi na podlagi osebno vročenega vabila s priloženim 

gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, po faxu ali po elektronski pošti. 

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je 

osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so 

glasovali. 

(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je zanj glasovala večina članov 

občinskega sveta, ki so glasovali. 

(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, 

vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov 

sveta je glasovalo. 

(5) Na dopisni seji ni mogoče odločati o statutu, poslovniku, proračunu in zaključnem računu 

občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge 

dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.   

 

25. člen 

(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan 

oziroma  direktor občinske uprave. 

(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje, potrebna. 

 

26. člen 

(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan. 

(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic 

seje sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška 

skupina. 

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so 

izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom. 

(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. 

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje. 

(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo 

gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil 

predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik. 

 

27. člen 

(1) Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti 

podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči). 

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, 

jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta. 

(3) Izredno sejo občinskega sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni opravil sklica v skladu 

z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje 

zahtevali. 

 

 

28. člen 

(1) Seje občinskega sveta so javne. 

(2) Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega 

obveščanja na sejah občinskega sveta. Navzočnost občanov na sejah občinskega sveta se 

zagotovi tako, da se vnaprej sprejemajo prijave do zasedbe prostih mest v sejni sobi.  



(3) Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim 

vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni 

strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še 

obvestilo po elektronski pošti. 

(4) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta 

poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne moti. 

Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane občinskega sveta.  

(5) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno 

snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči 

občinski svet. 

(6) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo 

občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela 

občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora. 

 

29. člen 

(1) Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob 

obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu 

z zakonom niso informacije javnega značaja.  

(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval 

brez navzočnosti javnosti, odloči kdo je lahko poleg  župana, predsedujočega in članov 

občinskega sveta navzoč na seji. 

 

2. Potek seje 

 

30. člen 

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, 

da je zadržan in se seje ne more udeležiti. 

(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je 

povabljen na sejo. 

(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi 

vprašanji. 

 

31. člen 

(1) Po sprejemu dnevnega reda seje, svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje. 

(2) Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 

ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 

prejšnje seje odloči svet. 

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se 

sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 

 

32. člen 

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red. 

(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve 

umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih 

predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek. 

(3) Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega 

reda. 

(4) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi  nastali po sklicu 

seje in če je bilo članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve 

na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. 



(5) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da 

predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 

 

33. člen 

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem (sprejetem) vrstnem redu. 

(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega 

reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo 

obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno.   

 

34. člen 

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi 

župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev.  

(2) Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom drugače 

določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev. 

(3) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma direktor 

občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa 

občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda 

predsednika delovnega telesa lahko trajata največ  po deset minut. 

(4) Potem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k 

razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da 

posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst 

minut. 

(5) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi 

vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike 

označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute. 

(6) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša ali želi še kdo 

razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute. 

 

35. člen 

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, 

h kateri je predsedujoči pozval.  

(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči 

opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z  razpravo, 

mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O 

ugovoru odloči svet brez razprave. 

 

36. člen 

(1) Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da 

predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. 

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če  član ni 

zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. 

(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem 

mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da 

predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov 

govor ne sme trajati več kot pet minut. 

 

37. člen 

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni 

točki dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, 

se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov. 



(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, 

priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih 

strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.   

(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna 

posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta 

prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči 

sejo konča. 

38. člen 

(1) Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, 

da praviloma ne trajajo več kot štiri ure. 

(2) Predsedujoči odredi petnajst minutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.  

(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine 

članov občinskega sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil 

(amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve 

zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred 

oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat. 

(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega 

odstavka, odloči občinski svet ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje 

drugič. 

39. člen 

(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali 

če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na 

eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk 

dnevnega reda. 

(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča sejo. 

 

3. Vzdrževanje reda na seji 

 

40. člen 

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu 

predsedujoči ne da besede. 

(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na 

red ali mu seže v besedo le predsedujoči. 

 

41. člen 

(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: 

- opomin, 

- odvzem besede in 

- odstranitev s seje ali z dela seje. 

 

 

 

42. člen 

(1) Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega 

govorniku v besedo, ali če na kak drug način krši red na seji. 

(2) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe 

tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega 

poslovnika. 

(3) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu občinskega sveta oziroma govorniku, 

če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta. 



(4) Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela 

seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja. 

 

43. člen 

(1) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug 

udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje. 

(2) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 

 

44. člen 

(1) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine. 

 

4. Odločanje 

 

45. člen 

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta. 

(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku 

nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. 

(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni sobi. 

(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je pri 

točki navzočih najmanj dve tretjini vseh članov občinskega sveta. 

 

46. člen 

(1) Predlagana odločitev je na sklepčni seji občinskega sveta sprejeta, če se je večina članov 

občinskega sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem 

glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon. 

 

 

47. člen 

(1) Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. 

(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi 

oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh 

članov sveta. 

 

48. člen 

(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. 

(2) Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen, če ta poslovnik ne določa 

drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati 

največ dve minuti. 

(3) K glasovanju pozove predsedujoči člane občinskega sveta tako, da jim najprej predlaga, da 

se opredelijo »ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem 

odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o 

isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno. 

(4) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 

 

49. člen 

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.  

(2) Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega 

ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta.  

(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih 

priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. 



(4) O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu zapiše, kako je 

glasoval ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.  

 

50. člen 

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.  

(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri članska komisija, ki jo vodi predsedujoči. (3) 

Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega. Administrativno - tehnična opravila 

v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali javni uslužbenec občinske 

uprave, ki ga določi direktor občinske uprave. 

(4) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta.  

(5) Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet. 

(6) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja. 

(7) Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti označi, kateri član je prejel 

glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena 

tajnost glasovanja. 

(8) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev »ZA« in 

»PROTI«. »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI«pa na 

levi.  Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. 

(9) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. 

(10) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih 

je več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno 

številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko 

zaporednih številk kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. 

(11) Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 

 

51. člen 

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.  

(2) Ugotovitev izida glasovanja obsega: 

- datum in številko seje, 

- predmet glasovanja, 

- sestavo glasovalne komisije s podpisi njenih članov,  

- število razdeljenih glasovnic, 

- število oddanih glasovnic, 

- število neveljavnih glasovnic, 

- število veljavnih glasovnic, 

- število glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih 

število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 

- ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino,  ali da predlog ni 

izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan. 

(3) O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili 

glasovanje.  

(4) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta. 

 

52. člen 

(1) Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida 

glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. 

(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali 

ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. 

 

5. Zapisnik seje občinskega sveta 



 

53. člen 

(1) O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.  

(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov 

občinskega sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih 

zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem 

redu, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili 

sprejeti. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma 

obravnavano na seji. 

(3) Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi direktor občinske uprave.  

(4) Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje občinskega sveta pooblasti 

drugega javnega uslužbenca občinske uprave. 

(5) Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in 

vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima 

pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so 

pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. 

(6) Potrjeni zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil in direktor občinske uprave 

oziroma pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave, ki je vodil zapisnik. 

(7)  Po potrditvi se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.  

(8) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje 

občinskega sveta se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in ne objavlja. Člane 

občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči. 

 

54. člen 

(1) Potek seje občinskega sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.  

(2) Zvočni zapis seje se hrani do potrditve zapisnika na naslednji seji. Po potrditvi zapisnika se 

zvočni zapis zbriše.  

 

55. člen 

(1) Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne narave, določi občinski svet na podlagi 

zakona s posebnim aktom. 

(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.  

 

56. člen 

(1) Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi 

direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta.  

(2) Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi, se hranijo pri gradivu, ki je bilo 

vpogledano. 

(3) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z 

zakonom in aktom občinskega sveta. 

 

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet 

 

57. člen 

(1) Za strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa občinskega sveta 

je odgovoren direktor občinske uprave.  



(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe 

občinskega sveta in določi zaposlenega v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej 

ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih 

teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno 

mesto. 

(3) Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi direktor občinske 

uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge javne 

uslužbence občinske uprave. 

 

7. Delovna telesa občinskega sveta 

 

58. člen 

(1) Občinski svet ima  komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje 

izmed svojih članov.  

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov. 

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

- občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, 

občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih 

javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij, 

- opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije, 

- občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji 

v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta, 

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki 

občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in 

direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter 

izvršuje odločitve občinskega sveta,  

- opravlja naloge komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 

pridobitno dejavnostjo,  

- pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad, ki jih podeljuje občina,  

- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 

(4) Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji 

po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana. 

 

59. člen 

(1) Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.  

(2) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem 

poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 

dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.               

(3) Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke 

in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 

aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na 

predlog župana. 

 

60. člen 

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori 

in komisija: 

- odbor za družbene dejavnosti, 

- odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance, 

- odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, 

- statutarno - pravna komisija. 



61. člen 

(1) Odbor za družbene dejavnosti ima 5 članov.  

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 

negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v 

sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.  

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora 

odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

(4) Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge 

akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti. 

 

62. člen 

(1) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance ima 5 članov.  

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 

gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in nepremičnega 

premoženja občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje 

in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.  

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora 

odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

(4) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem 

odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 

 

63. člen 

(1) Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora 

ima 5 članov.  

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 

planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, 

ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu 

poda stališče s predlogom odločitve.  

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora 

odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

(4) Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora 

lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na 

svojem področju dela. 

64. člen 

(1) Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima 5 članov. 

(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih 

sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki 

predpisov.  

(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov 

aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi 

akti občine. 

(4) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta 

občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. 



(5) Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči 

občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta. 

 

65. člen 

(1) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega 

telesa in število članov ter opravi imenovanje. 

 

66. člen 

(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja izmed svojih članov in  največ polovico članov izmed drugih občanov, 

če ta poslovnik ne določa drugače.   

(2) Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih članov. 

(3) Prvo sejo odbora skliče župan. 

(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 

odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

 

67. člen 

(1) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali 

odbor v celoti, na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov 

za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve 

naslednje seje občinskega sveta. 

 

68. člen 

(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega 

telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu. 

(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu občinskega sveta,  

na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana. 

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni 

pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 

(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na 

seji navzoča večina njegovih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani 

občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča in predloge z večino 

glasov navzočih članov. 

(5) Glasovanje v delovnem telesu je javno.   

(6) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na 

delo občinskega  sveta. 

69. člen 

(1) Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi 

predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi 

predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno 

povezano z obravnavano problematiko. 

 

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA 

 

1. Splošne določbe 

 

70. člen 

(1) Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte: 

- poslovnik o delu občinskega sveta, 

- proračun občine in zaključni račun, 



- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte, 

- odloke, 

- odredbe, 

- pravilnike, 

- navodila, 

- sklepe. 

(2) Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta 

občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom 

občine. 

(3) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine. 

 

71. člen 

(1) Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v 

zakonu ali tem statutu tako določeno, predlaga občinskemu svetu v sprejem župan. 

(2) Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo 

občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega 

odstavka. 

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z zakonom in statutom občine 

zahteva od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta. 

 

72. člen 

(1) Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan. 

(2) Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 

občinske uprave. 

 

2. Postopek za sprejem odloka 

 

73. člen 

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev. 

(2) Uvod obsega:  

      – pravni temelj za sprejem akta, 

      – razloge za sprejem akta, 

      – cilje in načela akta, 

      – oceno stanja na področju, ki ga akt ureja, 

      – poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve, 

      – oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta, 

      – povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo,  

      – grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar vsebina akta to zahteva. 

(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta pošlje 

predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje občinskega sveta. 

 

 

73a. člen 

(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov njihovih 

organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, občinska 

uprava v postopku priprave splošnega akta občine na spletni strani občine in v katalogu 

informacij javnega značaja objavi gradivo, ki vsebuje osnovne informacije o nastajajočem 

predpisu, povzetek vsebine predpisa s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja, namen in 

cilje njegovega nastanka ter hkrati pozove javnost, da v danem roku, ki se giblje v okviru od 



30 do 60 dni, sporoči morebitne pripombe, komentarje, mnenja in predloge.  V tem odstavku 

določeno se ne uporablja v primerih, v katerih to po naravi stvari ni mogoče ali potrebno.  

(2) Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proračuna občine, rebalansa proračuna občine, 

zaključnega računa občine, prostorskih aktov in drugih planov razvoja občine se uporabljajo 

določila poslovnika, ki urejajo postopek sprejemanja teh aktov. 

 

74. člen 

(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na 

sejah občinskega sveta. 

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi 

kadar on ni predlagatelj. 

 

75. člen 

(1) Predlog odloka se pošlje članom občinskega sveta sedem dni pred dnem, določenim za sejo 

sveta, na kateri bo obravnavan. 

(2) Občinski  svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. 

 

76. člen 

(1) Na prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka 

ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. 

(2) Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme 

stališča in predloge o odloku. 

(3) Če občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok ni 

potreben, ga s sklepom zavrne. 

(4) Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O predlogu 

umika odloči občinski svet s sklepom. 

(5) Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo 

predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko 

občinski svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in 

druga obravnava predloga odloka združita. 

 

77. člen 

(1) Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga 

odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma 

jih utemeljeno zavrne. 

78. člen 

(1) Na drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga 

odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o 

predlogu odloka v celoti. 

(2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani 

občinskega sveta, v obliki amandmaja. 

(3) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na 

amandmaje članov občinskega sveta k vsakemu predlogu odloka.  

(4) Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo 

najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog 

odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma 

najmanj ena četrtina vseh članov občinskega sveta. 

(5) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov občinskega sveta na sami seji, na kateri 

se odlok obravnava. Amandma na amandma mora vložiti pisno. 



(6) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti 

amandma oziroma ga umakniti. 

 

          79. člen 

(1) Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje opredeli večina članov 

občinskega sveta, ki glasujejo. 

(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 

 

           80. člen 

(1) Statut občine in poslovnik občinskega sveta se sprejemata po enakem postopku kot velja za 

sprejemanje odloka. 

(2) Proračun občine sprejema občinski svet po postopku, določenem s tem poslovnikom. 

(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča občinski svet na eni obravnavi, če 

zakon ne določa drugače. 

 

  81. člen 

(1) Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke 

o predlaganih splošnih aktih občine. 

(2) V primeru, da postopki niso zaključeni občinski svet v novi sestavi  na predlog župana 

odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere 

začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj ni več občinski 

funkcionar, se predlog ne obravnava. 

 

3. Hitri postopek za sprejem odlokov 

 

82. člen 

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme 

odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne razlage 

določb splošnih aktov občine. 

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. O uporabi hitrega postopka odloči 

občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.  

(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo 

določbe tega poslovnika o rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka. 

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem 

postopku sprejemanja odloka. 

(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. 

(6) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in amandmaje na amandmaje na sami 

seji vse do konca obravnave predloga odloka. 

 

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov 

 

                                                                 83. člen 

(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil 

obe obravnavi predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre: 

- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, 

- prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb skladu z     

            zakonom,   

- uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma  

      občine, 

- prečiščena besedila aktov, 



- spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča.  

(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina 

navzočih članov občinskega sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega sveta 

predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga 

obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predlog 

(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom splošnega akta, ki se s 

predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 

vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka. 

 

84. člen 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi 

statut občine in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet. 

 

5. Postopek za sprejem proračuna 

 

85. člen 

(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene 

financiranja javne porabe občini. 

(2) Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s 

proračunskim letom za državni proračun. 

 

86. člen 

(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po 

predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži 

župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega sveta. 

(2) Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, 

ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri 

bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava. 

(3) V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave 

občinskemu svetu: 

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna, 

- načrtovane politike občine, 

- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja v prihodnjih dveh letih, 

- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika 

proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt, 

- načrt razvojnih programov 

- načrt nabav. 

(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, 

da se o predlogu opravi javna razprava. 

(5) Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča 

in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen 

predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem 

upoštevani. 

(6) Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga 

skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan. 

 

87. člen 

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. 



(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o 

javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine ali zainteresiranim 

zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. 

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu 

občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. 

 

88. člen 

(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter 

zainteresirana javnost. 

(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu. 

(3) Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan 

in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.  

 

89. člen 

(1) Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan 

dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega 

sveta, na kateri se bosta obravnavala. 

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani občinskega sveta 

vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.  

(3) Amandmaji se vložijo pri županu. 

(4) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati 

pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere 

postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 

 

90. člen 

(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan 

najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles 

občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni 

upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga 

proračuna. 

(2) V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu 

proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in 

mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z 

utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja. 

(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se 

izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev 

ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za 

čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom občinskega sveta. 

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju 

župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj. 

91. člen 

(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter 

ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim 

zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati 

ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. 

(2) Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme 

občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. 

(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči 

nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 



predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, 

na kateri bo predložen predlog uskladitve.  

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve 

ni razprave.  

(5) Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski 

svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. 

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. 

(7) Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov 

predlog proračuna.  

(8) Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega 

poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 

 

92. člen 

(1) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o 

začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s 

sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah 

tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 

 

93. člen 

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. 

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, vendar o 

njem ni javne razprave. 

(3) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo 

obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.  

 

6. Postopek za sprejem obvezne razlage 

 

94. člen 

(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb 

občinskih splošnih aktov. 

(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter 

razloge za obvezno razlago. 

(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva 

mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in 

občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne 

razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek. 

(4) Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani 

postopek za sprejem odloka. 

 

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila 

 

95. člen 

(1) Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev 

bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe 

in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega besedila kot nov splošni akt. 

(2) Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprejema občinski svet po skrajšanem 

postopku za sprejem odloka. 

 

96. člen 



(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika občinskega sveta in odloka, ki 

spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno 

pravna komisija občinskega sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.  

(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev 

statuta, poslovnika občinskega sveta ali odloka, tako določi občinski svet. 

(3) O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet brez obravnave.  

(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi. 

 

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

97. člen 

(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu občine pristojen občinski svet, se 

opravijo po določbah tega poslovnika.  

(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov občinskega sveta in 

je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali. 

 

98. člen 

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem 

vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje samo za 

enega od kandidatov. 

(2) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri 

glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se 

glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem 

glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se 

izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z 

žrebom. 

 

99. člen 

(1) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki 

veljajo za tajno glasovanje. 

(2) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po 

abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se na glasovnici 

obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. 

(3) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda 

»ZA« ali »PROTI«. 

 

100. člen 

(1) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat 

ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi 

novega predloga kandidatur. 

 

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta 

 

101. člen 

(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi 

komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično 

imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, 

o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. 



(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega 

telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov 

delovnega telesa. 

 

2. Postopek za razrešitev 

 

102. člen 

(1) Za razrešitev se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo imenovanja. 

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in 

tem poslovnikom. Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za 

predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.  

(3) Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za  imenovanje je pristojen predlagati tudi 

njihovo razrešitev. 

(4) Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino opredeljenih glasov članov sveta. 

 

 

3. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter 

funkcionarjev občine 

 

103. člen 

(1) Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim 

funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha 

mandat. Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno 

izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana 

občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave. 

(2) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne 

komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz 

prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka 

in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči 

vrhovno sodišče v 30 dneh. 

(3) Sklep o prenehanju mandata občinskega sveta se pošlje občinski volilni komisiji.  

(4) Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo 

določbe zakona. 

 

104. člen 

(1) Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora 

ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu, ki je nepreklicna mora 

biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

(2) Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja 

članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata.  

 

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM 

 

105. člen 

(1) Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.  

(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog 

občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 

medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si 

prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.  



(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako 

zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed javnih uslužbencev občinske uprave, lahko 

pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali. 

 

106. člen 

(1) Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta poroča župan, 

ali po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah med 

obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta. 

(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso 

izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa. 

(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati novi sklep, ki ga bo možno 

izvršiti. 

(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta. 

(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice 

nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine. 

 

IX. JAVNOST DELA 

 

107. člen 

(1) Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno. 

(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s 

posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih 

odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 

organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik. 

(3) Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu 

občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.  

(4) Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost. 

(5) Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu 

ter povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine. 

 

108. člen 

(1) Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občin ter za 

zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta. 

(2) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi 

aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu 

občinskih organov. 

(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave. 

(4) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to 

področje. 

 

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU 

 

109. člen 

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano, so 

dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in 

ta poslovnik. 

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov 

oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 

potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta. (3) O odstopanjih 

odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane. 



 

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA 

 

110. člen 

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki 

veljajo za sprejem odloka. 

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih 

članov. 

111. člen 

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega 

sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke 

dnevnega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago 

posamezne poslovniške določbe. 

(2) Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija. 

(3) Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno 

pravna komisija, odloči svet. 

 

XII. KONČNI DOLOČBI 

 

112. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10, 9/18).   

 

113. člen 

(1) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 

Štajerske in Koroške regije. 

   

 

Številka: 033-3/2010-4 

Datum:  

                                                                                                                     

                                                                              

                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 

                                                                                                       Peter ŠKRLEC 

                                                                                                              Župan 

 
 

 

 

Obrazložitev:  

 

Zaradi preglednosti in posledično lažje uporabe predlagamo, da občinski svet na podlagi 

sprejetih sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki so bile sprejete v mesecu aprilu 2018 zaradi usklajevanja z veljavno zakonodajo, sprejme 

tudi prečiščeno besedilo Poslovnika občinskega sveta.   

 

Občinskemu svetu obenem predlagamo, da v skladu s 83. členom Poslovnika Občinskega sveta 

(MUV, št. 16/10, 9/18) opravi obe obravnavi splošnega akta na eni seji po skrajšanem postopku.  
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