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Na podlagi 17. clena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.54/2010,1712016,
3212018), je Ob6inski svet Obdine Poddetrtek na redni seji dne
naslednji

. sprejel

SKLEP

Obdinski svet Obdine Poddetrtek sprejme uradno pre6:56eno besedilo Statuta
ob6ine Poddetrtek.

Zupan
Ob6ine Poddetrtek

Peter Misja

VROEITI:
- zbirka dokumentarnega gradiva
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OBEINSKEMU SVETU
OBEINE PODEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k predlogu Statuta Ob6ine Poddetrtek
(uradno pre6iS6eno besedilo-UPB)

Obdinski svet Ob6ine Poddetrtek je sprejel Statut Obcine Podcetrtek na 30. redni seji dne
23. 06. 2010 ter spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Poddetrtek na 10. redni seji dne
18. 02.2016 ter na 22. redni seji 19. 04. 2018.

Zaradi bolj5e preglednosti se predlaga obdinskemu svetu, da v skladu z dolodili 93. dlena
Poslovnika potrdi uradno pre6i5deno besedilo letega.
Uradno predi5deno besedilo dolodi svet po skraj5anem postopku. O uradnem prediSdenem
besedilu odloda svet brez obravnave.

Tajnik obdinske uprave
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Na podlagi 93. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obdine Podcetrtek (Uradni list RS, 5t.
5412010, 3212018) je Obdinski svet obdine Podeetrtek na..... redni seji dne ........,...... potrdil
uradno prediideno besedilo Statuta Obdine Poddetrtek, ki obsega:

- Statut Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 5412010)

- Spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 1712016)

- Spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, St. 32120j8)

Stevilka:
Poddetrtek, dne

STATUT
Obdine Poddetrtek

(uradno pre6iSdeno besedilo)

I. SPLOSNE DOLOCBE

1 . dlen
Obdina Poddetrtek (v nadaljevanju: obdina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
zakonom na obmodju naslednjih naselij: Brezovec pri Polju, Cmereika Gorca, Golobinjek ob Sotli,
Gostinca, lmeno, lmenska Gorca, Jerdin, Lastnid, Nezbise, Olimje, Pecelj, Poddetrtek, polje ob
Sotli, Prelasko, Pristava pri Lesidnem, Pristava pri Mestinju, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo,
Sela, Sodna vas, Sv. Ema, Verade, Vidovica, Viritanj in Vonarje.

Sedez obdine je v Poddetrtku, Trska cesta 59

Obdina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premo2enja.

Obdino predstavlja in zastopa Zupan.
Obmo6je, ime in sedeZ obdine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga doloda zakon

Obmodja in imena nasel| v obdini se v skladu z zakonom spremenijo z ob6inskim odlokom.

2. dlen
Na obmodju obdine Poddetrtek so kot ozji deli obdine ustanovljene krajevne skupnosti. Ta statut
doloda pravni status krajevnih skupnosti, organizacijo, pristojnosti in delovanje njihovih organov,
njihovo sodelovanje z ob6ani in obdinskimi organi, financiranje ter stvarno premoZenje krajevnih
skupnosti.

lmena in obmodja krajevnih skupnosti so:
1. Krajevna skupnost Olimje, s sedeZem v Poddetrtku, Tr$ka cesta 59, ki zajema naselja Olimje in
Rudnica.
2. Krajevna skupnost Poddetrtek, s sede2em v Poddetrtku, Trska cesta 59, ki zajema naselja
Golobinjek ob Sotli, lmeno, lmenska Gorca, Pecelj in Poddetrtek.
3. Krajevna skupnost Polje ob Sotli, s sedeZem v Polju ob Sotli 3, ki zajema naselja Brezovec pri
Polju, Lastnid, Polje ob Sotli, Prelasko in Sedlarjevo.
4. Krajevna skupnost Pristava pri llestinju, s sedeZem v Pristavi pri Mestinju 29, ki zajema naselja
Cmere5ka Gorca, Jerdin, Nezbi5e, Pristava pri Mestinju, Roginska Gorca, Sodna vas, Sv. Ema,
Vidovica in Vonarje.
5. Krajevna skupnost Vir5tanj, s sedeZem v Vir5tanju 11, ki zajema naselja Gostinca, Pristava pri
Lesidnem, Sela, Verace in Virstanj.



Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoZenjem in sredstvi, s
katerimi razpolaga. Obdina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

3. dlen
Obdina v okviru ustave in zakona, ki ureja lokalno samoupravo, samostojno ureja in opravlja
naloge, dolodene v zakonu ter naloge, dolodene s predpisi obdine.

Obdina lahko opravlja posamezne naloge iz drZavne pristojnosti, ee drZava za to zagotovi potrebna
sredstva

4. dlen
Osebe, ki imajo na obmodju obdine stalno prebivaliSde, so obdani

Ob6ani odlodajo o lokalnih javnih zadevah po organih obcine, ki jih volijo na podlagi sploSne in
enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s
tem statutom.

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

Na osnovi odlooitve organov obdine se lahko v posamezne oblike odlodanja vkljudijo tudi osebe, ki
imajo v obdini zadasno prebivaliS6e, in osebe, ki so lastniki zemlji5d in drugih nepremi6nin na
obmodju obdine, de tako doloda zakon.

5.6len
Obdina pri uresnidevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi obdinami, Sir5imi lokalnimi
skupnostmi in drZavo.

Obdina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnoslmi drugih drZav ter z mednarodnimi organizacijami
lokalnih skupnosti.

Obiina sodeluje z drugimi obdinami po nadelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z
njimi zdru2uje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter sluzbe za opravljanje skupnih
zadev.

6.6len
Obdina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se dolodi z odlokom

Zupan ima Zupansko verigo, kije simbol Zupanske funkcije in Zupanske dasti. Ta simbol je
prehodnega znae,ala, kar pomeni, da ga vsakokratni Zupan preda svojemu nasledniku.

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

Clani obdinskega sveta imajo svetniski znak, kije simbol svetni5ke funkcUe in svetniske dasti. Ob
prejemu znaka le-ta postane osebna last dlana ob6inskega sveta.

Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti.

Obdine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja skupnrh interesov zdruZujejo v zdruZenja



Obdina ima iig, ki je okrogle oblike, premera 35 mm. Zig ima v krogu na zgornji polovici napis:
OBCINA PODcETRTEK, v spodnji polovici pa naziv organa obdine - Obdinski svet; Zupan;
Nadzorni odbor; Obdinska uprava, Volilna komisija. V sredini Ziga je grb obdine. Zig Obdinska
uprava, je tudi premera 20 mm.

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

Za prispevek k razvqu ob6ine podeljuje obdina zaslu2nim obdanom, organizacijam in drugim
obdinska ptiznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

7. dlen
Obdina Poddetrtek je turistidna in kmetijska obdina. Turistidna obmodja obdine Poddetrtek, urejenost
teh obmodij ter specifidne pogoje, ki se nanje nana6ajo, ureja odlok.

II. NALOGE OBEINE

8. dlen
Obdina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), dolodene z zakonom
in s tem statutom, zlasti pa:

1 . Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da
. sprejema statut in druge predpise obdine,
. sprqema proradun in zakljudni radun obdine,
. nadrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
. predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. U$av\a obdinsko premoZenje tako, da:
. ureja na6in in pogoje upravljanja z obdinskim premoienjem,
. pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premo2enja,
. sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremidnin in premidnin,
. sestavlja premoZenjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoZenja

3. Omogoda pogoje za gospodarski razvoj obdine tako, da:
. spremlja in analizira gospodarske rezultate v obdini,
. sprejema prostorske akte, ki omogoeajo in pospesujejo razvoj gospodarstva v
o pospeiuje gospodarski razvoj,

obdini,

sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog ob6ine pomaga
subjektom pri razreievanju gospodarskih problemov,
z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospe5uje razvoj gospodarskih panog oz
subjektov.

gospodarskim

gospodarskih

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povedanje najemnega socialnega sklada
stanovanj tako, da:
. v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
. sprelema dolgorodni in kratkoro6ni stanovanjski program ob6ine,
. spremlja in analizira stanje na stanovanjskem podrodju ob6ine,
. spremlja ponudbo in povpraievanje stanovanj v obdini ter se vkljuduje v stanovanjski trg,
r gradi stanovanja za socialno ogroZene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
. v skladu s predpisi omogoda obdanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo

stanovanj,
. sodeluje z gospodarskimi druibami, zavodi in drugimi institucijami pri razre5evanju stanovanjske

problematike obdanov.

5. Skrbi za lokalne javne slu2be tako, da



. zaqotavlia izva,ian.ie obveznih in izbirnih lokalnih javnih slu2b v skladu z zakonom'

. "riri* l"r"u"n1"- lok"lnih 1"vnih sluib'

. gi"ui in vzdrZuje komunalne obiekte in naprave

6. Zagotavlja in pospesuje vzgojno-izobraZevalno in" zdravstveno deiavnost tako' da:

.ustanovivzgoino-izobtazevalni(avnaosngYna-5-:l-arnlavnivrtecl'zdravstvenizavodinvskladu
ziat<onom lagotavlja pogoje za njegovo d"'outll"l,, - -. v skladu z zakoni, ri ,rq"io to joiroep, zagotavl.ia sredstva za izvaianie teh dejavnosti in v

- 
;k;;;;i";8nin moznosti omogoda izvajanie nadstandardnih programov'

. ;;;ilj; z vzgojno-izobrazevainim zavodom in zdravstvenim zavodom'

. z razlidnimiurrepl pospeiu]" ,rgoino-iroor"2evalno dejavnost in zdravstveno.varstvo ob6anov,

. ustvaria pogoje za izob;;i;';i; odraslih' ki 'ie pomembno za razvoi obdine in za kvaliteto

Zivljenja njenih Prebivalcev.

T.PospeSujesluZbesocialnegaskrbstva,pred5olskegaVarstva'osnovnegaVarStVaotrokin
druZine, za iocialno ogro2ene, invalide in ostarele tako, da:

o spremlja stanje na tem Podro6ju,
. pristojnim org€nom in instituci.iam predlaga doloiene ukrepe na tem podroiju,

. sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucUami.

8. pospe3uje raziskovalno, kulturno in dru5tveno dejavnost ter razvoj Sporta in rekreacije tako, da:

. omogoda dostopnost kulturnih programov, skrbr za kulturno dediS6ino na svojem obmodju,

. doloda obdinski program Sporta,

. zagotavlja sploSno izobra2evalno knji2ni6nodejavnost,

. z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

. sodeluje z dru5tvi in jih vklju6uje v programe aktivnosti obdine.

9. Skrbi za varstvo ztaka, lal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbtanje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da-
. izv{a naloge, ki jih dolodajo zakon, uredbe in drugi predpisi s podro6ja varstva okolja,
. spremlja stanje na tem podro6ju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi

zagotavlja varstvo okolja,
. sprejema sploSne akte, s katerimi pospeSuje in zagotavlja varstvo okolja,
. sodeluje s pristojnimi in5pekcijskimi organi in jih obve56a o ugotovljenih nepravilnostih,. z drugimi ukrepi pospeiuje varstvo okolja v obdini.

10. Upravlja, gradi in vzdrzuje.
. lokalne javne ceste in drugejavne poti,
. povr5ine za pe5ce in kolesarje,
. igriSda za Sport in rekreacijo ter otro5ka igri56a,
o javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne povr5ine ter
. zagotavlja varnost v cestnem prometu na obdinskih cestah in ureja promet v obdini

11. Skrbi za pozarno varnost in varnost obdanov v primeru elementarnih in drugih nesred tako, da v
skladu z merili in normativi:
. organizira re3evalno pomod v poZarih,
. organizira obvesdanje, alarmiranje, pomod in resevanje za primere elementarnih in drugih

nesred,
. zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje pozarne varnosli in varstva pred

naravnimi nesre6ami,
. zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesre6,
. sodeluje z obdinskim poveljstvom gasilske sluZbe in Stabom za civilno zaS6ito ter spremlja

njihovo delo,



opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljSi poZarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in
drugimi nesre6ami.

12. Ureja javni red v obdini tako, da:
o sprejema ustrezne sploine akte,
. dolo6a prekrske in denarne kazni za prekrske, s katerimi se kriijo predpisi obdine,
. ureja lokalni promet in dolo6a prometno ureditev,
. organizira obdinsko redarstvo,
. izvala nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
. opravlja inipekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob6inskih predpisov in drugih aktov, s katerimi

ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 6e ni z zakonom drugade dolodeno,
. opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.,
. sprejema programe varnosti.

9. 6len
V okviru lokalnih zadev javnega pomena ob6ina opravlja tudi naloge, ki se nanaiajo na.
r ugotavljanje javnega interesa za uresni6evanje predkupnih pravic obdine v skladu z zakonom in

v primeru razlastitve nepremidnin za potrebe obdine,
. dolodanje namembnosti prostora,
o gospodarjenje s stavbnimi zemlji56i in dolodanje pogojev za njihovo uporabo,
. evidenco ob6inskih zemljiS6 in drugega premoZenja,
. zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
. podeljevanje denarnih pomodi in simboli6nih nagrad ob posebnih prilo2nostih ali obletnicah

obdanov,
o mrliSko ogledno sluZbo in
. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

10. 6len
Obdina opravlja statistidne, evidendne in analiti6ne naloge za svoje potrebe.

Obdina obdeluje podatke, ki jih pokebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v
skladu z zakonom.

III. ORGANI OBEINE

1. Skupne dolo6be

11. dlen
Organi ob6ine so:
o obdinski svet,
. 2upan in
e nadzorni odbor obdine.
Obdina ima volilno komisijo kot samostojni obdinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah
in drugimi predpisi ter splo6nimi akti obdine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo
zakonitosti volilnih postopkov.

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

Volitve oziroma imenovanja organov ob6ine oziroma dlanov obdinskih organov se izvajajo v skladu
z zakonom in tem statutom.

elani obdinskega sveta, Zupan in podZupan so ob6inski funkcionarji



12. clen
Obdina ima obdinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in sploSnimi akti ob6ine opravlja
upravne, strokovne, pospesevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
sluZb iz obdinske pristojnosti.

Obdinska uprava odloda o upravnih zadevah iz obdinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja
in5pekcijske naloge in naloge obdinskega redarstva oziroma drugih sluZb nadzora.

Obdinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob6inske organe
in organe oijih delov ob6in.

Obdinska uprava je enovit organ obdinske uprave.
Organ obdinske uprave ustanovi obdinski svet na predlog Zupana z odlokom, s katerim dolodi tudi
njihovo organizacijo in delovno podrodje.

Obdinsko upravo vodi tajnik obdinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo Zupan.

ee ni v zakonu ati tem statutu drugade ,i"i;i"il rahko organi ob6ine, ki derajo na sejah,
sprejemajo odloditve, de je na seji navzo6a vedina dlanov organa obdine.

14. dlen
Delo organov obdine je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obvesdanjem javnosti o delu obdinskih organov, predvsem pa z
uradnim objavljanjem sploSnih aktov obdine v Uradnem listu Republike Slovenije in po potrebi v
lokalnem glasilu, z navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega obveSdanja na javnih
sejah obdinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odlodanje
obdinskih organov.

Nadin zagotavljanja javnosti dela ob6inskih organov, razloge in postopke izkljuditve javnosti s sej
organov obdine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali sploSnim aktom obdine
oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oztoma drzavna, vojaska ali uradna
ta.1nost, dolodajo zakon, ta statut in poslovnik obdinskega sveta.

Dokumenti, ki so podlaga za odlodanje organov obdine, so informacije javnega znaeaja v skladu z
zakonom.

2. Obdinski svet

Obdinski svet Steje 12 dlanov.

6lani obdinskega sveta se volijo za Stiri leta. Mandat dlanov obdinskega sveta se zadne s potekom
mandata prejsnjih dlanov obdinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah
izvoljenega ob6inskega sveta, 6e ni z zakonom drugade dolo6eno.

Obdinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih ved kot polovica mandatov
dlanov obdinskega sveta.

15. dlen
Obdinski svet je najviiji organ odlodanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolZnosti obdine.



Prvo sejo obdanskega sveta sklide prejsnji iupan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi dlanov

obdinsk;ga sveta, de je za izvolitev Zupana potreben drug krog volitev, pa naikasneje v 10 dneh po

drugem krogu volitev.

16. alen
Volitve alanov ob6inskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi sploine in enake volilne
pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Obainski svet se voli po proporcionalnem sistemu.

O oblikovanju volilnih enot za volitve obdinskega sveta odloai ob6inski svet z odlokom

17. dlen
Ob6inski svet sprejema statut obdine, poslovnik obdinskega sveta, odloke in druge predpise obdine
ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tiaejo koristi obdine.

V okviru svojih pristojnosti obdinski svet predvsem:
. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja obdine,
. sprejema obdinski proraaun rn zaklludni radun.
. sprejema odlok o notranji organizacui in delovnem podrodju obainske uprave na predlog

Zupana,
. v sodelovanju z obdinskimi sveti drugih obein ustanavl.ia skupne organe obdinske uprave ter

skupne organe za izvrgevanje ustanoviteljskih pravac v javnih zavodih in javnih podjetjih,
. opravlja posamezne naloge iz dr:avne pristojnosti, kijih je d.Zava prenesla na ob6ino,
. nadzoru.ie delo Zupana in obaanske uprave glede izvajanja odloditev obdinskega sveta,
. potrjuje mandate alanov obdinskega sveta ter ugotavlja predaasno prenehanje mandata

obainskega funkcionarja,
. imenuje dlane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi preddasno

razresitev 6lana nadzornega odbora,
. imenuje in razreiuje dlane komisij in odborov obainskega sveta,
. doloal, kateri izmed alanov obainskega sveta bo zadasno opravljal funkcajo Zupana, de temu

preddasno preneha mandat, pa ne dolodi pod:upana, ki bo zadasno opravljal njegovo funkcijo
ali 6e,e razresen,

. odloaa o pridobitvi in odtujitvi ob6inskega premo2enja, 6e z zakonom, s statutom obdine ali z
odlokom ni dolodeno drugaae,

. odloaa o najemu posojila in dajanju porostva,

. razpisujereferendum,

. s svojim aktom, v skladu z zakonom, doloaa vigino sejnine dlanov obdinskega sveta in plaaila za
opravljanje nalog 6lanov drugih obdinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za
doloaitev plaae direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v
soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna podro6ja, doloda pladne razrede za dolo6itev plaa
ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,

. doloda vrste lokalnih javnih sluzb in nadin izvajanja lokalnih javnih slu:b,

. ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z
zakonom,

. imenuje in razreiuje elane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, alane sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin ter alane drugih organov obaine, ustanovljenih na podlagi
zakona.

. doloai organizacijo in nadin izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesredami za obdobje
petih let, katerega sestavni delje tudi program varstva pred pozari,

. sprejme program in letni naart varstva pred naravnimi in drugimi nesreaami, sestavni delje tudi
letni na6rt varstva pred pozari,

. doloai organizacijo obainskega sveta ter naein njegovega delovanja v volni,



sprqme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami in dolodi varstvo pred po2ari, ki se
opravlja kot javna sluZba,
odloda o drugih zadevah, kijih doloda zakon in ta statut.

NezdruZljivost funkcije dlana obdinskega sveta z drugimi funkcijami in delom v obdinski upravi ureja
zakon.

dlan obdinskega sveta, ki je imenovan za podlupana, opravlja funkci.jo dlana obdinskega sveta in
funkcijo pod2upana hkrati. PodZupan, ki v primeru preddasnega prenehanja mandata Zupana
opravlja funkcijo Zupana, v tem dasu ne opravlja funkcrje dlana ob6inskega sveta.

19. 6len
Obiinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje Zupan.

Za vodenje sej obiinskega sveta lahko 2upan pooblasti pod2upana ali drugega dlana obdinskega
sveta. Ce je Zupan odstoten ali zadian, vodi sejo pooblasdeni pod2upan.

ee nastopijo razlogi, zaradi katerih 2upan, pod2upan oziroma poobla56eni dlan obdinskega sveta ne
more voditi 2e sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejSi dlan obdinskega sveta.

Zupan sklicuje seje obdinskega sveta v skladu z dolodbami tega statuta in poslovnika obdinskega
sveta ter glede na potrebe odlodanja na obdinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj Stirikrat letno.
Pod2upan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamidnega pooblastila 2upana.

20. dlen
Strokovno pripravo gradiv in administrativno delo za potrebe obdinskega sveta ter pomod pri
pripravi in vodenju sej obdinskega sveta ter njegovih komisij in odborov, zagotavlja obdinska
uprava.

21 6len
Obdinski svet dela in odloda na sejah

Dnevni red seje obdinskega sveta predlaga 2upan

Vsak 6lan obdinskega sveta lahko predlaga obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen proraduna in zaklju6nega raduna proraduna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali v statutu obdine dolodeno, da jih sprejme obdinski svet na predlog Zupana.

Zupan mora predloge komisij in odborov obdinskega sveta ter predloge dlanov obdinskega sveta iz
prejinjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolodeno v poslovniku
obdinskega sveta.

Na vsaki seji obdinskega sveta mora biti predvidena todka za vpra5anja in odgovore na vpraianja,
ki jih postavljajo dlani sveta.

Za vsako sejo obdinskega sveta se po5lje vabilo 2upanu, pod2upanu, dlanom obdinskega sveta in
tajniku obdinske uprave. O sklicu seje obdinskega sveta se obvestr javna obdila. Gradivo za sejo
se objavi na spletni strani obdine.

18. 6len
elani obdinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

O sprejemu dnevnega reda odlo6a obdinski svet na zadetku seje.



predsednik nadzornega odbora ob6ine, predsedniki komisij in odborov obdinskega sveta ter tajnik

obdinske uprave so s! dot2ni udeleZiti seje ob6inskega sveta in odgovarjati na vpraSanja dlanov

obdinskega sveta, kadar se obravnavajo vprasanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega

podrodja dela-

22. Llen
Obdinski svet veljavno sklepa, de je na seji navzoea vedina njegovih dlanov- Obdinski svet sprejema
odloditve z ve6ino opredeljenih glasov navzodih dlanov, razen 6e zakon doloda drugadno vedino.

Obdinski svet sprejema odloditve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako
dolo6eno z zakonom ali de tako sklene obdinski svet.

Nadin dela in odlodanja, razmerja do drugih obdinskih organov ter druga vpraSanja delovanja
obdinskega sveta se doloeijo s poslovnikom, ki ga sprejme obdinski svet z dvotretjinsko vedino
glasov navzo6ih dlanov.

Odloditve obdinskega sveta izvrSujeta Zupan in obdinska uprava.

2upan in tajnik obdinske uprave o izvrsevanju odloditev obdinskega sveta porodata obdinskemu
svetu najmanj enkrat letno.

23.6len
Preddasno prenehanje mandata dlana obdinskega sveta in ,azloge za prenehanje, ureja zakon

elanu obdinskega sveta preneha mandat z dnem, ko obdinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata, ki jih doloda zakon.

2.1 Odbori in komisi.je obdinskega sveta

24.6len
Obdinski svet ima komisijo za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja

Obdinski svet lahko ustanovi eno ali ved komisij in odborov kot svoja stalna ali ob6asna delovna
telesa.

Organizacijo in delovno podrodje stalnih delovnlh teles obdinskega sveta doloda poslovnik
ob6inskega sveta.

Obdasna delovna telesa ustanovi obdinski svet s sklepom, s katerim dolodi naloge delovnega telesa
in Stevilo dlanov ter opravi imenovanje.

25. dlen
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ima 5 dlanov, ki jih obdinski svet imenuje
izmed svojih 6lanov, praviloma na svoji prvi seji.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
. obdinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa obdinskega sveta in druge organe, ki

jih imenuje obdinski svet,
. obdinskemu svetu ali Zupanu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vpra5anji v obdini,
o pripravlja predloge odloditev ob6inskega sveta v zvezi s pladami ter drugimi prejemki obdinskih

funkcionarjev ter izvr5uje odloditve obdinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plade in
druge prejemke ob6inskih funkcionarjev,

o obravnava druga vpraianja, ki mu jih dolodi obdinski svet.

26. dlen



Stalna delovna telesa ob6inskega sveta so:

o odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja,
o odbor za dru2bene dejavnosti,
o odbor za razvoj gospodarstva in podjetniitva,
. odbor za kmetijstvo,
. odbor za turizem,
o odbor za zaSdito in re5evanje,
. statutarno pravna komisija.

Odbori in komisije Stejejo od 3 do 7 dlanov. Delovno podro6je in Stevilo dlanov posameznega
delovnega telesa obdinskega sveta se dolodi z odlokom.

27. e|e-n
elane odborov in komisij imenuje obdinski svet izmed svojih dlanov in najved polovico dlanov izmed
drugih ob6anov. Predlog kandidatov za 6lane pripravi Komisua za mandatna vpraSanja, volitve in
imenovanja.

Delo delovnega telesa obdinskega sveta vodi 6lan obdinskega sveta kot predsednik

28. dlen
Komisije in odbori obdinskega sveta v okviru svojega delovnega podrodja v skladu s poslovnikom
obdinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti obdinskega sveta in dajejo obdinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori obdinskega sveta lahko predlagajo obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njegove pristojnosti, razen proraduna in zakljudnega raduna proraduna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu obdine dolodeno, da jih sprejme obdinski svet na predlog 2upana.

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

3.Zupan

30. dlen
Zupana volijo volivci na neposrednih tajnih volitvah. Volitve 2upana se opravijo v skladu z
zakonom.

Mandatna doba Zupana traja Stiri leta

Novoizvoljeni Zupan nastopi mandat, ko obdinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi 6lanov
obcinskega sveta na podlagi porodila obdinske volilne komisije o izidu glasovanja o izvolitvi Zupana
odlodi o morebitnih prito2bah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za iupana oziroma
ugotovi, da takih prito2b ni bilo.

Zupan opravlja funkcijo nepoklicno. Zupan se lahko odlodi, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji
odlo6itvi je 2upan dol2an obvestiti obdinski svet na prvi naslednji seji.

31 . dlen

Prvo sejo delovnega telesa sklide Zupan.



Zupan predstavlja in zastopa obdino, predstavlja obdinski svet, ga sklicuje in vodi seje obcinskega

sveta, nima pa pravice glasovanja.

Poleg tega 2upan predvsem:

. predlaga obdinskemu svetu v sprejem prora6un obdine in zakljudni ra6un proraduna, odloke in

druge akte iz pristojnosti obdinskega sveta,
. izvrsuje obdinski proradun ter pooblaida druge osebe za izvejanle posameznih nalog

izvr5evanja obeinskega proraduna,
o skrbi za izvajanje sploSnih aktov obdine in drugih odloditev ob6inskega sveta,
. odloda o pridobitvi in odtujitvi premi6nega premoZenja ter o pridobitvi nepremidnega premozenja

ob6ine, 6e zakon ali predpis obdine ne doloda drugade,
. skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splosnih aktov obdine,
r predlaga ustanovitev organov obdinske uprave, dolo6itev njihovega delovnega podrodja in

notranje organizacije, dolodi sistemizaciio delovnih mest v obdinski upravi, odloda o imenovanju
javnih usluZbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v ob6inski upravi ter
poobla5da tajnika obdinske uprave za te naloge,

. imenuje in razre5uje tajnika ob6inske uprave in predstojnike organov skupne obdinske uprave,

. usmerja in nadzoruje delo obdinske uprave in organov skupne obdinske uprave,

. opravlja druge naloge, ki jih doloea zakon in ta statut.

32. dlen
Zupan opravlja z zakonom predpisane naloge na podrodju zaSdite in reSevanja, predvsem pa

. skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami in uresnidevanje
za5ditnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre6,

o imenuje poveljnike in Stabe civilne zasdite obdine ter poverjenike za civilno za56ito,
. sprejme nadrt zasdite in resevanja,
. vodi za5dito, re5evanje in pomo6,
. dolodi organizacije, ki opravljajo javno sluZbo oziroma naloge za56ite, re5evanja in pomo6i in

organizacije, ki morajo izdelati nadrte zasdite in resevanja,
. ugotavlja in razglasa stopnjo pozarne ogroZenosti v naravnem okolju na obmoeju obdine,
. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, de se ob6inski svet ne more sestati,
. v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrozenih in prizadetih prebivalcev,
o predlaga pristojnemu organu razporeditev drzavljanov na delovno dolZnost, dolznost v civilni

za56iti ter materialno dol2nost.

33. dlen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v vedjem obsegu ogro2eno Zivljenje in premoZenje
obdanov, pa se obdinski svet ne more pravodasno sestati, lahko iupan sprejme zadasne nujne
ukrepe. Te mora predlo2iti v potrditev obdinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. dlen
0e je tako dolodeno v zakonu ali drugem predpisu, tahko tudi Zupan imenuje komisije in druge
strokovne organe obdine.

Zupan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za
prou6evanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

35. dlen
Funkcija 2upana ni zdruZlliva s funkcijo 6lana obdinskega sveta in podZupana, dlanstvom v
nadzornem odboru in z delom v obdinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako doloda
zakon.



4. Nadzorni odbor

36. dlen

Nadzorni odbor obdine je najviSji organ nadzora javne porabe v obdini

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo2enjem obaine,
. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev obdinskega proraauna,
. nadzoruje finanano poslovanje uporabnikov proradunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja obdanskih
organov, obdinske uprave, svetov oijih delov obdine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov,
javnih podjetij in obdinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev obdinskega proraduna in
pooblagdenih oseb z obdinskimi javnimi sredstvi in oboinskim premozenjem ter ocenjuje udinkovitost
in gospodarnost porabe obdinskih javnih sredstev.

Funkciia Dodzupana ni zdruzliiva s funkcijo Zupana, 6lanstvom v nadzornem odboru in z delom v

obeinsir upravrier z drugiml tunkcijami. za katere tako doloaa zakon

37. dlen
Nadzorni odbor ima 5 dlanov. elane nadzornega odbora imenuje obdinski svet izmed obaanov
nalkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. elani nadzornega odbora morajo imeti najmanj Vl. stopnjo
strokovne izobrazbe in izkusnje s finanano-raaunovodskega ali pravnega podrodja. Kandidate za
alane nadzornega odbora obdine predlaga obdinskemu svetu komisija za mandatna vpraaanja,
volitve in imenovanja.

Nezdru:ljivost funkcije 6lana nadzornega odbora z drugimi funkcijami v obaini in z delom v ob6inski
upravi, ureja zakon.

Clanstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreaitve oziroma z dnem poteka mandata dlanom
obdinskega sveta, kije nadzorni odbor imenoval. Za preddasno razresitev 6lana nadzornega odbora
se primerno uporabljajo razlogi za preddasno prenehanje mandata alana obdinskega sveta.
Razregitev opravi obdinski svet na predlog nadzornega odbora.

38. alen
Prvo sejo nadzornega odbora obdine po imenovanju skliae Zupan. Nadzorni odbor se konstituira, te
je na prvi seji navzoaih vedina dlanov.

elani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje

Nadzorni odbor dela in sprejema odloditve na seji, na katerije navzodih veaina 6lanov nadzornega
odbora, z vedino glasov navzo6ih 6lanov.

Sedez nadzornega odbora je na sedezu ob6ine v Pod6etrtku, Trika cesta 59. Nadzorni odbor za
seje uporablja prostore obdine.

Nadzorni odbor za svola pisanja uporablja :ig obdine

39. alen
Ugotovitve, ocene in menja ter predloge porodil nadzornega odbora pripravi alan nadzornega
odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom
nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolzil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora



vsebovati opredelitev vsebine nadzora, dasa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe

(organ aliorganizacija z odgovornimi osebami). Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru

odgovorno osebo uporabnika proraduna.

V postopku nadzora so dogovorni in nadzorovane osebe dolzni alanu nadzornega odbora, ki

oIavlja nadzot, predloZiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti
na ugotovitve rn dajati pojasnila. elan nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati

vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Obdinski organi so zahtevane
podatke dolzni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi dlan nadzornega odbora predlog poroiila, v katerem je navedena
nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporodila in predlogi ukrepov. Predlog poroiila sprejme nadzorni odbor in ga poslje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poroaila vloZiti pri
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odloditi v petnajstih dneh. Dokondno
poroailo poilje nadzorni odbor nadzorovani osebi, obdinskemu svetu in Zupanu, po potrebi pa tudi
radunskemu sodigdu,

ee je nadzorni odbor ugotovil hujso kriitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju obdine, ki so
opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kraitvah v petnajstih dneh od dokonanosti
poroaila obvestiti pristojno ministrstvo in raaunsko sodisae.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali
odgovorna oseba, storila prekrsek ali kaznivo dejanje, je dolzan svoje ugotovitve posredovati
pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolZne spoitovati mnenja, priporodila in predloge nadzornega odbora.
Obdinski svet, Zupan in organi porabnikov ob6inskih proraaunskih sredstev, so dolzni obravnavati
dokondna porodila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upostevati priporodila in
predloge nadzornega odbora.

40. dlen
dlan nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje
interesov ali moZnost, da bi do njega prislo, mora ravnati skladno z zakonom, ki ureja integriteto in
prepredevanje korupcije.

lzloditev alana nadzornega odbora zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti, nasprotja interesov ali
mo:nosti, da bi do njega prislo, lahko zahteva tudi nadzorovana oseba ali dlan nadzornega odbora

4'1. alen
Delo nadzornega odbora je javno

Nadzorni odbor lahko z veaino glasov vseh svojih alanov odlodi, da se javnost dela omeji ali izkljudi,
ae to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki
so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splosnim aktom obdine oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma dr:avna, vojaska ali uradna tajnost.

Nadzorni odbor lahko z veaino glasov vseh svojih alanov odlodi, da se iz letnega porodila o
njegovem delu in posameznega porodila o nadzoru, ki se javno objavi, izlo6ijo podatki, de so podana
razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega znaaaja, doloda kot razloge, zaradi katerih
le mogode zavrnitr zahtevo za informacijo Javnega znaaaja.

Na6in zagotavljanja javnosti dela in na6in omejitve javnosti dela nadzornega odbora doloaa
poslovnik.



Za obveSdanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristo.ien predsednik nadzornega odbora

oziroma oseba, ki jo on Pooblasti.

42. dlen
Strokovno in administrativno pomod za delo nadzornega odbora zagolavljata 2upan in obdinska

uprava.

Zupan dolodi javnega uslu2benca v obdinski upravi, ki pomaga pri pripravi ter pisanju in odpravi
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje poste

ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehni6na dela nadzornega
odbora.

Strokovno pomod lahko nudijo nadzornemu odboru javni usluZbenci, zaposleni v ob6inski upravi, ali
zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje obdinski svet.
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzot tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje
zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na porodilo notranje revizijske sluzbe.

43. dlen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v obdinskem proradunu v posebni proradunski
postavki, na podlagi letnega programa dela in finandnega nadrta nadzornega odbora. Za porabo
sredstev 2upan dolodi skrbnika.

44- elen
Predsednik in 6lani nadzornega odbora imajo pravico do pladila za opravljanje dela v skladu s
Pravilnikom o pladah obdinskih funkcionarjev in nagradah dlanov delovnih teles obdinskega sveta
ter 6lanov drugih obdinskih organov ter o povradilih stroikov.

lzvedencu in drugim strokovnjakom pripada pladilo, ki se dolo6i v pogodbi o delu ali avtorski
pogodbi, ki jo sklene Zupan. Za delo izvedenca se pla6ilo dolodi na podlagi pravilnika o lariti za
sodne izvedence.

45. 6len
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z ve6ino glasov svojih
dlanov.

46. dlen
Notranjo organizacUo in delovno podrodje obdinske uprave dolodi obdinski svet na predlog Zupana z
odlokom.

Sistemizacijo delovnrh mest v ob6inski upravi dolodi Zupan

47. dlen
Obdinski svet lahko na predlog Zupana odlo6i, da se z drugo ob6ino ali z drugimi obdinami ustanovi
skupna obdinska uprava.

Organizacija in delo skupne obdinske uprave se dolodi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog Zupanov sprejmejo ob6inski svetr obdin.

48. dlen
Organi obdine odlodajo o pravicah in dolZnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih
koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.

5. Obiinska uprava



obdina odloda s posamienimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristoinosti in iz prenesene drzavne

pristojnosti.

o upravnih zadevah iz obdinske pristojnosti odloda na-prvi stopnji ob6inska uprava, na drugi stopnji

2upan, 6e ni za posamezne primere z zakonom drugade dolodeno'

o pritozbah zoper odlodbe organa skupne obdinske _uprave 
odloda zupan ob6ine, v katere krajevno

pristojnost zadeva spada, 6e zakon ne doloda drugade'

49. 6len

Posami6ne upravne akte iz pristojnosti obdinske uprave podpisuje tajnik obcinske .uprave 
po

pooblastilu Zupana, ki lahko vsebuje pooblastilo za poobla5danje drugih uradnih oseb obdinske

uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo6anje v upravnih zadevah, za opravljanje

posameznih Oe;ari; 
-v- 

postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlodanje v upravnih

zadevah.

Osebe iz prejinjega odstavka odlodajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene drZavne pristojnosti,

ee ni z zakonom druga6e dolodeno. 
50. 6ten

Tajnik ob6inske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splosnem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z

uredbo vlade.

51 . dlen
O upravnih zadevah iz ob6inske izvirne pristojnosti lahko odloda samo uradna oseba, ki je
poobla5dena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka.

52. dlen
O pritozbah zoper posamidne akte iz izvirne pristojnosti obdinske uprave odloda 2upan. Zoper
odlo6itev 2upana je dopusten upravni spor.

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

53. dlen
O izloditvi uradne osebe v obdinski upravi za odlodanje v upravnih zadevah in o izloditvi Zupana, ki
v primeru izloditve o stvari tudi odlodi, doloda zakon.

6. Drugi organi obdine

54.6len
Organizacijo, delovno podrodje ter sestavo organov, ki jih mora obdina imeti v skladu s posebnimi
zakoni, ki urejajo naloge obdine po posameznih podrodjih javne uprave, dolodi obdinski svet na
podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju 6lanov posameznega organa.

55. dlen
Obdina ima poveljnika in Stab civilne zasdite obdine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne
za5dite in drugih sil za za56ito, re5evanje in pomod v skladu s sprejetimi nadrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno za5dito so za svoje delo odgovorni 2upanu

IV. OZJI DELI OBEINE

56. dlen



S tem statutom so dolodene naloge obeine, kijih na svojem obmoeju in prete2no v korist svojih

prebivalcev izvajajo oZji deli obdine, krajevne skupnosti.

OZji deli obdine, krajevne skupnosti se lahko ukinejo ali se lahko spremeni njihovo obmodje s

spiemembo statuta obdine. Pobudo za ustanovitev o2jih delov obdine, krajevne skupnosti ali za

spremembo niihovih obmo6ij, lahko da zbor kraianov ali 10 % prebivalcev dela ob eine. Statut se

spremeni po prej na referendumu ugotovljeni volji prebivalcev krajevne skupnosti, o imenu in

obmodju nove krajevne skupnosti. Sprememba ali ukinitev krajevne skupnosti zadne veljati s prvim

dnem proradunskega leta, ki sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih volitvah izvoljen nov ob6inski

svet(.

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

o dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov obdine na podrodju javne

lnfrastrukture na svojem obmo6ju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njihovem obmo6ju in sodelujejo pri nadzoru nad

opravljenimi deli,
. sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in za5diti virov pitne vode, sodelujejo

pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljisd za dela s podrodja gospodarskih javnih slu2b,
. dajejo predloge za sanacijo divjih odlagaliSd komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi

sanaciji,
. dajejo predloge za ureditev in olep5evanje kraja (ocvetlidenja, ureditev in vzdrZevanje

sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
. dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in

izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
. dajejo pobude glede urejanja in vzdr2evanja javne infrastrukture,
o predlagajo programe javnih del,
. sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov,

ki obravnavajo obmodje njihove skupnosti,
o oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih

posredujejo pristojnemu organu obdine,
. dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,

predvidenih gradenj vedjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi priSlo do spremembe reZima vodnih
virov,

. seznanjajo pristoini organ obdine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na podrodju
urejanja prostora in varstva okolja,

. sodelujejo pri organizaciji kulturnih, Sportnih in drugih prireditev,

. spremljajo nevarnosti na svojem obmo6ju in o tem obve5dajo Stab za civilno za66ito ter po
potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s podrodja za5dite in re5evanja,

. dajejo soglasja k odlocitvam o razpolaganju in upravljanju s premo2enjem obcine, ki je
skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

58.6len
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti obdine, ki se preteZno nana5ajo na prebivalce
skupnosti. Krajevne skupnosti Obdine Poddetrtek praviloma samostojno:

. skrbijo za urejenost pokopali5d in organizirajo pogrebno slu2bo na krajevno obidajni nadin,
de z odlokom obdine ni drugade dolodeno,

. nudijo pomod pri vzdrievanju krajevnih cest,
o upravljajo z lastnim premo2enjem ali s premozenjem obdine, ki jim je dano v uporabo,
. pospe5ujejo kulturne, Sportne in druge druStvene dejavnosti na svojem obmo6ju ter

organizirajo kulturne, Sportne in druge prireditve oziroma nudijo pomo6 pri takih prireditvah,
kadar je organizator obdina.



59.6len
Svet krajevne skupnosti v okviru nalog skupnosti in s proradunom obdine dolodenih sredstev za

izvajanje teh nalog pri izvajanju svo.jih odloditev zastopa obdino. Pred sklenitvijo pravnih poslov

mora svet krajevne skupnosti pridobiti soglasje Zupana razen, de je z veljavnim odlokom o

proradunu obdine za posamezne posle drugade doloeeno.

60. 6len
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo kralani s stalnim prebivaliSdem na obmodju
krajevne skupnosti. Naein izvolitve elanov sveta doloda zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiSe Zupan

Mandat dlanov sveta krajevne skupnosti se zadne in konda istodasno kot mandat dlanov obdinskega
sveta.

Nezdru2ljivost Clanstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami obdinskih funkcionarjev in z delom v
obdinski upravi ureja zakon.

Volilne enote za volitve v svete kra.levnih skupnosti dolodi obdinski svet z odlokom

Dolodbe zakona in tega statuta, ki urejajo preddasno prenehanje mandata dlanu obdinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata dlana sveta oZjega dela ob6ine

Funkcija dlana sveta je dastna.

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

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje
njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih dolodi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih
kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega 4 tisod
EUR, so veljavni le ob pisnem soglasju 2upana, razen, de je z veljavnim odlokom o proradunu
obiine druga6e dolodeno.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomes6a predsednika
in opravlja naloge, ki mu jih dolo6i predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odloditve na seji z ve6ino opredeljenih glasov
navzodih 6lanov. Svet lahko veljavno sklepa, 6e je na seji navzoda vedina dlanov sveta.

Zupan ima pravico biti navzo6 na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima
pravice glasovati.

Sveti krajevnih skupnosti Stejejo od pet do devet 6lanov, in sicer:
- Svet krajevne skupnosti Olimje: pet dlanov,
- Svet krajevne skupnosti Pod6etrtek. osem dlanov,
- Svet krajevne skupnosti Pol.je ob Sotli: devet dlanov,
- Svet krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju. devet dlanov,
- Svet krajevne skupnosti VirStanj: devet 6lanov.

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja
svet krajevne skupnosti.



Predsednik sveta sklide svet krajevne skupnosti najmanj Stirikrat na leto oziroma vedkrat v primeru,

da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, de to zahteva Zupan ali

nalmanj polovica dlanov sveta.

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

62. 6len
Svet krajevne skupnosti izvrsuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
. obravnava vpraianja iz obdinske pristojnosti, ki se nana5ajo na obmodje krajevne skupnosti in

njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stalisda in mnenja,
. daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splosnih aktov obdine.

Stali56a, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrsevanje nalog
obdine, za katere so pristojni ob6inski svet, Zupan ali obdinska uprava in jih ne zavezujejo, razen 6e
ni s tem statutom ali odlokom drugade dolodeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprasanj sklicuje zbore krEanov
krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo doloabe tega statuta,
s katerimi je urejen zbor ob6anov.

Odloditve sveta krajevne skupnosti izvrSuje 2upan in obdinska uprava ter v okviru svojih pristojnosti
predsednik sveta KS.

63. dlen
Zaradi obravnave dolodenih skupnih vpra5anj in nalog ter za obravnavo zadev iz ob6inske
pristojnosti lahko Zupan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni
organ.

64. dlen
Krajevna skupnost mora s svojim premoZenjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s
premoZenjem skupnosti se smiselno uporabljajo dolodbe zakona, ki urejajo razpolaganje s
premoZenjem obdine ter dolodbe tega statuta.

Vsi prihodki krajevne skupnosti so prihodki obdine, katera s proradunom doloda, kolik5en del gre
oZjim delom obdine.

ee krajevna skupnost preneha obstajati ali 6e ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene
pravice in obveznosti na ob6ino.

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

Za uresniaevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
krajevna skupnost pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij. Tako pridobljena sredstva je krajevna skupnost dol2na posebej
evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadol2evati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finandnih nadrtih, ki jih za posamezno
proradunsko leto oblikujejo in obdinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finan6ne nadrte, ki so
sestavni del ob6inskega proraduna, njegova priloga, sprejme na predlog Zupana, obdinski svet.

Obdina ne prevzema finanCnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proradunu obdine.



Za izvrsevanle finananega nadrta krajevne skupnostije odgovoren predsednik sveta

Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.

Za izvrsevanje finandnih na6rtov krajevnih skupnosti se uporabljajo dolodbe predpisov, ki urejajo

financiranje javne porabe in dolodbe odloka o proradunu obeine-

lzvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih

svetov zagotavlja obainska uprava

66. dlen
Obainski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, 6e ugotova, da svet kraievne
skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za alane sveta oziroma da obdani na nienem
obmodju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBdANOV PRI ODLO.ANJU V OBEINI

67. dlen
Oblike neposrednega sodelovanja obdanov pri odlo6anju v obdini so: zbor obdanov, referendum in
ljudska iniciativa.

Obdani na zboru ob6anov:

. obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmodja ob6ine, njenega imena ali sede:a
ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

. obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi obdinami v airie
samoupravne lokalne skupnosti,

. obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ozjih delov obcine oziroma za
spremembo njihovih obmodU,

. predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stalisaa o spremembah obmodij naselr,

. imen naselij ter imen ulic,

. opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,

. dajejo predloge ob6inskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja obdine,
gospodarjenja s prostorom ter varovanja Zivljenjskega okolja,

. oblikujejo stala56a v zvezi z veajimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest,

. energetskih objektov, odlagalisd odpadkov in nevarnih stvari,

. obravnavajo in oblikujejo mnenja, stalisda ter odlodajo o zadevah, za katere je tako dolodeno
z zakonom, s tem statutom ali odlokom obdine ter o zadevah, za katere tako sklene obainski
svet ali2upan.

Odloditve, predloge, pobude, stalisda in mnenja zbora ob6anov so obdinski organi, v katerih
prlstojnost posamezna zadeva spada, dolZni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upostevati Ce
pristojni obdinski organ meni, da predlogov, pobud, staliSd, mnenj in odloditev zbora obaanov ni
mogo6e upostevati, je ob6anom dolzan na primeren nadin in v primernem roku svoje mnenje
predstaviti in utemeljiti.

69. alen
Zbor obdanov se lahko skli6e za vso ob6ino, za eno ali ved krajevnih skupnosti, za posamezno
naselje ali zaselek.

l. Zbor obaanov

68. alen



Zbor obdanov sklice Zupan na lastno pobudo ali na pobudo ob6inskega sveta ali sveta krajevne

skupnosti.

Zupan mora sklicati zbor ob6anov za vso obdino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v obdini
oziroma v njenem posameznem delu.

Zahteva volivcev za sklic zbora obdanov mora vsebovati pisno obrazloZen predlog zadeve, ki naj jo
zbor obravnava. Zahtevi je treba prilo2iti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora
vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivali5da ter njihove podpise.
Zupan lahko zahtevo s sklepom zavrne, de ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno Stevilo volivcev.
Sklep z obrazlozitvijo se vrodi pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Zupan sklide zbor obdanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vlozene zahteve.

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

Sklic zbora obdanov je treba objaviti na krajevno obidajen na6in.

71 . 6len
Zbor ob6anov vodi Zupan ali od njega pooblaSdeni podZupan. Zupan lahko zboru obdanov predlaga
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor obdanov veljavno sprejema svoje odloditve, predloge, pobude, staliS6a in mnenja, de na zboru
sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z obmodja obdine, za katero je zbor sklican. Odloditev
zbora obdanov je sprejeta, de zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, kl sodelujejo na zboru.

Tajnik obdinske uprave ali javni usluibenec obdinske uprave, ki ga dolodi tajnik obdinske uprave,
ugotovi sklepdnost zbora obdanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odloditve ter vodi
zapisnik o odloiitvah zboru. Z zapisnikom zbora obdanov tajnik obdinske uprave seznani obdinski
svet in Zupana ter ga na krajevno obidajen nadin objavi.

2. Referendum o sploSnem aktu

72.6len
Obdani lahko odlodajo na referendumu o vpraSanjih, ki so vsebina splosnih aktov obdine, ki jih
sprejema obdinski svet, razen o prora6unu in zaklju6nem ra6unu obdine ter o splo5nih aktih, s
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo obdinski davki in druge dajatve.

Obdinski svet lahko o sploSnem aktu iz prejSnjega odstavka razpiSe referendum na predlog Zupana
ali 6,ana obdinskega sveta.

Obdinski svet mora razpisati referendum, de to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v obdini in
de tako doloda zakon ali statut ob6ine.

73, 6len
Predlog za razpis referenduma lahko vlo2i Zupan ali dlan obdinskega sveta najkasneje v petnajstih
dneh po sprejemu sploSnega akta obdine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splo5nega akta ob6ine je treba ob6inski svet pisno
seznanrti s pobudo volivcem, za vloZitev zahteve za razpis referenduma.

ee je vlo2en predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vlo2itev zahteve za
razpis referenduma, Zupan zadrZi objavo splo5nega akta do odloditve o predlogu ali pobudi oziroma
do odloditve na referendumu.



74. ilen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem obdani potrdijo ali zavrnejo sprejeti
sploini akt obdine ali njegove posamezne dolodbe.

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

ee je splo5ni akt obdine ali njegove posamezne dolo6be zavrnjen, se sploini akt ne objavi, dokler
se ob upo5tevanju volje volivcev ne spremeni.

Odlo6itev volivcev na referendumu, s katero je bil sploSni akt obdine zavrnjen ali so bile zavrnjene
njegove posamezne dolodbe, zavezuje obdinski svet, ki je splo5ni akt, o katerem je bil izveden
referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

75. dlen
Pobuda volivcem za vloZitev zahteve za razpis referenduma o splo3nem aktu obdine ali njegovih
posameznih dolo6bah mora vsebovati 2e oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora
vsebovati jasno izraaeno vprasanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazloZitev.

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

Pobudnik o pobudi volivcem za vloZitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani obdinski svet
in pobudo predlo2i Zupanu.

de 2upan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega dlena ali je v
nasprotju z zakonom in s statutom obdine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti
pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno ne.skladnost odpravi v osmih dneh. ee pobudnik tega ne
stori, se steje, da pobuda ni bila vloiena. Zupan o tem nemudoma obvesti pobudnika in obdinski
svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odloditev
2upana preizkusi upravno sodi56e.

Volivci dajejo podporo zahtevi za
podpisovanjem na seznamu.

76. dlen
razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali s

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

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

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

Volivec lahko podpise obrazec tudi preko enotnega drzavnega portala e-uprava z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi
evtdenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri
identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja
elektronski podpis.



77 . ilen
Obdinski svet razpise referendum v petnajstih dneh po sprejemu odlocitve o predlogu Zupana ali
ob6inskega svetnika za rczpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vlo2itve zahteve volivcev
za razpis referenduma v skladu s detrtim odstavkom prejSnjega dlena, razen 6e v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin3tirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali
drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma dolo6i obdinski svet vrsto referenduma, splosni akt, o katerem se bo
odlodalo oziroma njegove dolodbe, o katerih se bo odlodalo, besedilo referendumskega vpraSanja,
o katerem se bo odlodalo na referendumu tako, da se bo obkroZilo "ZA" oziroma "PROT|", dan
razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na naein, ki je s tem statutom doloden za objavo splo5nih aktov
obdine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi obdinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v
javnih obdilih.

78. 6len
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi obdani, ki imajo pravico voliti 6lane obdinskega sveta

79. dlen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi
nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloda obdinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprasanjih izvedbe referenduma veljajo dolodbe
zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, 6e ni s tem statutom v skladu z
zakonom o lokalni samoupravi posamezno vpraSanje drugaee urejeno.

Porodilo o izidu glasovanja na referendumu poSlje obdinska volilna komisija obdinskemu svetu ter
ga objavi na nadin, ki je v statutu obdine doloden za objavo sploSnih aktov obdine.

3. Svetovalni referendum

Obdinski svet lahko pred odlodanjem
svetovalni referendum.

80. dlen
o posameznih vprasanjih iz svoje pristojnosti razpise

Svetovalni referendum se razpi5e za vso obiino ali za njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z dolodbami tega statuta, ki urejajo referendum o
splosnem aktu obaine.

4. Drugi referendumi

81 . dlen
Obdani lahko odlodajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vpraianjih, 6e tako
doloia zakon.

Odlo6itev na referendumu je sprejeta, ee zanjo glasuje vedina volivcev, ki so glasovali.

Odloditev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuie obdinskih organov.



Referendum iz prejSnjega odstavka se opravi v skladu z dolodbami tega statuta, de z zakonom, ki

doloda in ureja referendum, ni drugade dolodeno.

5. Ljudska iniciativa

82.6len
Najmanj pet odstotkov volivcev v obdini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splosnega akta ali

druge odloditve iz pristojnosti obdinskega sveta oziroma drugih obdinskih organov.

Glede pobude volivcem za vlo2itev zahleve iz prejsnjega odstavka in postopka s pobudo se
primerno uporabljajo dolodbe zakona in tega statuta, s katerimi je urqen postopek s pobudo
volivcem za :€.zpis referenduma o splosnem aktu obdine.

ee se zahteva nanaSa na razvellavitev sploSnega akta obdine ali drugo odloditev obdinskega sveta,
mora obdinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odlociti najkasneje v
treh mesecih od dne pravilno vlo2ene zahteve.

Ce se zahteva nana6a na odloditve drugih obdinskih organov, morajo ti o njej odloditi najkasneje v
enem mesecu od dne pravilno vlozene zahteve.

83.6len
Sredstva za neposredno sodelovanje obdanov pri odlodanju v obdini na zborih obdanov in

referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v obiinskem proradunu.

VI. SPLOSNI IN POSAMIENI AKTI OBEINE

1. Splo5ni akti obdine

84. dlen
Splosni akti obdine so statut, poslovnik obdinskega sveta, odloki in pravilniki, ter odredbe In
navodila.

Ob6inski svet sprejema kot sploSne akte tudi prostorske in druge nadrte razvoja obdine, obdinski
proradun in zakljudni radun, ki sta posebni vrsti splo5nih aktov-

Kadar ne odlodi z drugim aktom, sprejme obdinski svet sklep, ki je lahko splo5ni ali posamidni akt.

Postopek za sprejem splosnih aktov obdine ureja poslovnik obdinskega sveta

85.6len
Statut je temeljni splosni akt obdine, ki ga sprejme obdinski svet z dvotretjinsko vedino glasov vseh
dlanov obdinskega sveta.

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

86. 6len
S poslovnikom, ki ga sprejme obdinski svet z dvotretjinsko vedino glasov navzodih dlanov, se uredi
organizacija in nadin dela obdinskega sveta ter uresnidevanje pravic in dol2nosti 6lanov ob6inskega
sveta.

87. dlen
Z odlokom ureja obdina na splo5en nadin zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe ob6inske
uprave in dolo6a nadin njihovega dela ter ustanavlja javne sluZbe.



Z odlokom ureja obdina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako dolo6eno z zakonom.

t' 6len
S pravilnikom se raz6lenijo posamezne dolodbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvr5evanja

89.6len
Statut, odloki in drugi predpisi obdine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in
pridnejo veljati petnajsti dan po objavi, 6e ni v njih drugade dolodeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolo6i obdinski
svet.

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

2. Posamidni akti obdine

90. ilen
Posami6ni akti obdine so odlodbe in sklepi.

S posamidnimi akti - sklepom ali odlodbo - odloda ob6ina o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti
in iz prenesene dr2avne pristojnosti.

9'l . dlen
O pritoZbah zoper posamidne akte, ki )th izdajo organi obcinske uprave v upravnem postopku,
odloda na drugi stopnji Zupan, de ni za posamezne primere z zakonom drugade dolodeno.

O pritozbah zoper posamidne akte, izdane v upravnih zadevah iz prenesene drzavne pristojnosti,
odlo6a drzavni organ, ki ga dolodi zakon.

O zakonitosti dokondnih posami6nih aktov obdinskih organov odloda v upravnem sporu pristojno
sodi56e.

VII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

92. dlen
Do sprejema novih predpisov se v obdini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi bivse obdine
Smarje pri Jel5ah, de niso v nasprotju z zakonom.

93. dlen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t
66/2006, 92t2006, 5t2007 in 7 5t2009).

94. dlen

Ta statut zadne veljati petnajsti dan po ob.lavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Spremembe in dopolnitue Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 1712016) vsebujejo
naslednjo prehodno in kondno dolocbo:

21 . dlen


