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OBÈINA TRBOVLJE

36.

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS - UPB2, UL RS št. 94/07, 27/08, 76/08), 29. èlena
Zakona o javnih financah (UL RS št. 79/99 in spre-
membe), Zakona o financiranju obèin (ZFO-1, UL RS
št. 123/06, 101/07, 57/08) ter na podlagi  37. èlena
Statuta obèine Trbovlje (UVZ št. 28/07-PB) je Obèins-
ki svet Obèine Trbovlje na 9. redni  seji  dne
14.11.2011  sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAÈUNU
OBÈINE

TRBOVLJE ZA LETO 2011

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAÈUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAÈUNA

1. èlen
(višina splošnega dela proraèuna in struktura poseb-
nega dela proraèuna)

V splošnem delu proraèuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih
kontov. 

Splošni del proraèuna se na ravni podskupin kontov
doloèa v naslednjih zneskih:
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VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

2. èlen

Ostali èleni Odloka ostajajo nespremenjeni.

3. èlen
(uveljavitev odloka)

Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
zaène veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 410-16/2011
Datum: 14.11.2011

ŽUPAN
Vili Treven l.r.

37.

Na podlagi 49. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in
51/10) in 68. èlena Statuta Obèine Trbovlje (Uradni
vestni Zasavja št. 28/07 - PB), je Obèinski svet obèine
Trbovlje na svoji 9. redni seji dne 14. 11. 2011 sprejel
naslednji 

O D L O K
O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN DELOVNEM

PODROÈJU OBÈINSKE
UPRAVE OBÈINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen
Ta odlok doloèa notranjo organizacijo in delovno
podroèje obèinske uprave Obèine Trbovlje (v nadalje-
vanju: obèinske uprave).
S tem odlokom se ustanovijo temeljne notranje organi-
zacijske enote ter doloèi njihovo delovno podroèje.
Temeljne notranje organizacijske enote neposredno
izvajajo upravne naloge obèine. Pri svojem delu je
obèinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave
Republike Slovenije, zakonov, Statuta Obèine Trbovl-
je, odlokov in drugih veljavnih predpisov.

2. èlen
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnièni
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

3. èlen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
- upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki

jih v skladu z zakonom za obèino izvaja obèinska
uprava kot izvirne ali s strani države prenesene
naloge,

- obèinska uprava: vse notranje organizacijske
enote, ustanovljene za opravljanje upravnih nalog
na posameznih podroèjih iz pristojnosti obèinske
uprave,

- temeljna notranja organizacijska enota je oddelek,
ki se s tem odlokom ustanovi za opravljanje
upravnih in drugih nalog na enem ali veè upravnih
podroèij iz pristojnosti obèinske uprave,

- ožja notranja organizacijska enota v obèinski
upravi: notranja organizacijska enota, ki se lahko
ustanovi z aktom o sistemizaciji znotraj temeljne
notranje organizacijske enote: režijski obrat, služ-
ba, glavna pisarna, referat   

Lahko pa se oblikujejo notranje organizacijske enote
tudi z drugaènimi nazivi, èe to bolj ustreza naravi nji-
hovih nalog.        
- direktor obèinske uprave: je javni uslužbenec, ki kot

uradnik na položaju neposredno vodi delo obèinske
uprave, 

Stran 8 Uradni vestnik Zasavja [t. 29



- vodja oddelka: je javni uslužbenec, ki kot uradnik
na položaju neposredno vodi delo posameznega
oddelka, 

- akt o sistemizaciji: je pravilnik o notranji organizaci-
ji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme
župan.

4. èlen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakon-
odajo na podroèju lokalne samouprave izvaja obèins-
ka uprava za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
in sicer:
- izvršilne naloge: izvrševanje zakonov, podzakon-

skih aktov ter obèinskih predpisov,
- sodelovanje pri oblikovanju strategij razvoja

posameznih podroèij: pripravljanje predlogov
splošnih in posamiènih aktov ter drugih gradiv in
zagotavljanje strokovne pomoèi pri oblikovanju
strategij,

- razvojne naloge: spremljanje stanja na podroèjih, ki
so v pristojnosti obèine in skrb za njihov razvoj v
skladu s sprejeto strategijo obèine ter pripravljanje
predlogov ustreznih razvojnih dokumentov,

- izvajanje in razvoj gospodarskih javnih služb,
- upravljanje premoženja obèine. 

II. OBÈINSKA UPRAVA

5. èlen
Obèinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je
predstojnik obèinske uprave.

Delo obèinske uprave neposredno vodi direktor
obèinske uprave.

Oddelek vodi vodja oddelka.

Direktor obèinske uprave lahko za posamezne naloge
v zvezi z vodenjem oddelkov pooblasti vodje oddelkov.

6. èlen
Obèinska uprava izvršuje doloèila splošnih in
posamiènih aktov, ki jih sprejemata obèinski svet in
župan.
Obèinska uprava izvršuje tudi zakone in druge pred-
pise države, kadar se v skladu z zakonom odloèa o
upravnih stvareh iz državne pristojnosti. Obèinska
uprava odgovarja županu za stanje na podroèju, za
katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj
na matiènih podroèjih, pravoèasno opozarja na pojave,
ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov,
daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svo-
jih podroèjih in opravlja druge strokovne zadeve. 

7. èlen
Obèinska uprava skrbi za obvešèanje javnosti o
naèinu svojega poslovanja ter uresnièevanja pravic

strank. Pri poslovanju s strankami mora obèinska
uprava zagotoviti  spoštovanje njihove osebnosti ter
osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da èim hitreje in
èim lažje uresnièujejo svoje pravice in pravne koristi.
Obèinska uprava je dolžna omogoèiti strankam posre-
dovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te
pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati
najkasneje v 15 dneh, razen kadar Zakon o upravnem
postopku ali Zakon o dostopu do informacij javnega
znaèaja drugaèe doloèata.
Naèin poslovanja s strankami, naèin zagotavljanja
obvešèanja javnosti, naèin zagotovitve možnosti
posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavan-
ja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim
gradivom, poslovni èas, uradne ure ter druga vprašan-
ja naèina delovanja obèinske uprave ureja župan ali
direktor obèinske uprave, èe ga za to pooblasti župan. 

8. èlen
Delo obèinske uprave je javno in se uresnièuje z urad-
nimi sporoèili in dajanjem informacij sredstvom javne-
ga obvešèanja, z udeležbo na konferencah, okroglih
mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki
javnega obvešèanja ter na druge naèine, ki omogoèa-
jo javnosti, da se seznani z delom obèinske uprave.
O delu obèinske uprave obvešèata javnost župan in
direktor obèinske uprave.
Obèinska uprava na svetovnem spletu objavlja katalog
informacij javnega znaèaja in posreduje informacije o
svojem delu. 

9. èlen
Obèinska uprava pri opravljanju nalog iz svoje pristo-
jnosti sodeluje z drugimi lokalnimi skupnostmi in z
združenji lokalnih skupnosti, z nosilci javnih pooblastil,
javnimi zavodi in javnimi podjetji, upravno enoto ter
drugimi državnimi organi. 

10. èlen
O upravnih stvareh iz obèinske pristojnosti odloèa na
prvi stopnji obèinska uprava, na drugi stopnji pa
župan, èe ni z zakonom drugaèe doloèeno.
O pritožbah zoper posamiène akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na
prvi stopnji izdaja obèinska uprava, odloèa ministrstvo,
pristojno za ustrezno podroèje, oziroma njegov organ
v sestavi. O zakonitosti dokonènih posamiènih aktov
organov obèinske uprave v upravnem sporu odloèa
pristojno sodišèe. 

III. JAVNI USLUŽBENCI

11. èlen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest obèinske
uprave, ki jo doloèi župan, opravljajo naloge obèinske
uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno
tehniènih delovnih mestih. 
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12. èlen
Javni uslužbenec obèinske uprave opravlja naloge
doloèene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pris-
tojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima. Javni
uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno,
vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem
upoštevati le javni interes in konkretne okolišèine
primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se
v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri
èemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in uspos-
abljanje zagotavlja delodajalec. 
Javni uslužbenec mora delovati politièno nevtralno in
nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca,
spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev obèinske
uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in
podrejenimi.
Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno
ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega
ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati prav-
ice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico
do odloèanja po prosti presoji mora uresnièevati
nepristransko in ob upoštevanju meril, doloèenih v
predpisih.
Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju
javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z nje-
govimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsake-
mu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje
resnièno ali možno. Svojega položaja ne sme izko-
rišèati za svoj zasebni interes.
Javni uslužbenec mora gospodarno in uèinkovito
uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja
najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih
rezultatov ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja
in krepi ugled obèinske uprave ter zaupanje javnosti v
poštenost, nepristranskost in uèinkovitost opravljanja
javnih nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do
uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da
ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse
informacije in dokumente, ki jih je pridobil med
zaposlitvijo.

13. èlen
Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja
notranjih organizacijskih enot, so direktor obèinske
uprave in vodje oddelkov.
V aktu o sistemizaciji se lahko tudi delovna mesta vodij
ožjih notranjih organizacijskih enot doloèijo kot položa-
jna delovna mesta. Naloge notranjega revizorja in
naloge pooblašèenca za varnost in zdravje ter zašèite
in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na
položaju. 

14. èlen
O zaposlitvi v obèinski upravi in o imenovanju javnih
uslužbencev v naziv odloèa župan. Direktorja obèinske
uprave in vodje oddelkov imenuje na položaj župan. 

15. èlen
Direktor obèinske uprave je odgovoren za zakonitost
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se
nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti. 
Prvi odstavek tega èlena se smiselno uporablja tudi za
odgovornost vodij oddelkov, odgovornost vodij ožjih
notranjih organizacijskih enot ter drugih javnih
uslužbencev, imenovanih na položaje. 

16. èlen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati direktor in vodje
notranjih organizacijskih enot se doloèijo z aktom o
sistemizaciji.

17. èlen
Obèinsko upravo neposredno vodi direktor obèinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja obèinske uprave je uradniški
položaj II stopnje. Mandat direktorja obèinske uprave
traja pet let.
Direktor obèinske uprave:
- vodi, organizira in usklajuje delo obèinske uprave,

skrbi za zakonito, dosledno, uèinkovito in smotrno
opravljanje nalog obèinske uprave,

- izdaja odloèbe v upravnem postopku na prvi stopn-
ji ali za to pooblasti vodje oddelkov ali ostale urad-
nike, ki izpolnjujejo pogoje,

- opravlja najzahtevnejše naloge obèinske uprave in
sodeluje v projektnih skupinah v obèini,

- koordinira delo notranjih organizacijskih enot in
skrbi za delovno disciplino,

- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delo-
vanjem obèinske uprave ter skrbi za sodelovanje z
upravno enoto in drugimi organi, 

- predlaga županu sprejem doloèenih odloèitev na
podlagi predlogov vodij notranjih organizacijskih
enot,

- po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte
iz pristojnosti obèinske uprave,

- opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor obèinske uprave lahko izdaja odredbe in
druge akte, ki se nanašajo na uresnièevanje pravic,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
delavcev obèinske uprave, èe ga župan za to
pooblasti.

18. èlen
Direktor obèinske uprave je za svoje delo in za delo
obèinske uprave odgovoren županu. Vodje oddelkov
obèinske uprave so za svoje delo in za delo oddelka,
ki ga vodijo, odgovorni županu in direktorju obèinske
uprave.
Vodje ožjih notranjih organizacijskih enot so za svoje
delo in za delo ožje notranje organizacijske enote, ki jo
vodijo, odgovorni vodji oddelka, direktorju obèinske
uprave in županu.
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IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA OBÈINSKE
UPRAVE IN DELOVNO PODROÈJE POSAMEZNIH

NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
OBÈINSKE UPRAVE

19. èlen
Notranja organizacija obèinske uprave mora biti pri-
lagojena poslanstvu in nalogam obèinske uprave ter
procesom, ki potekajo v obèinski upravi.
Organizacija obèinske uprave mora zagotavljati:
- strokovno, uèinkovito, racionalno in usklajeno

izvrševanje nalog,
- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
- koordinirano opravljanje nalog in uèinkovito opravl-

janje projektnih nalog,
- uèinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in

vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
- usmerjenost obèinske uprave k uporabnikom

njenih storitev ter
- uèinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.

20. èlen
Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje
organizacijske enote ustanovijo naslednji oddelki:
- Oddelek za splošne zadeve
- Oddelek za okolje, prostor, gospodarske javne

službe in premoženjske zadeve
- Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene

dejavnosti 

21. èlen
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki
jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi
nesamostojni režijski obrat.  Režijski obrat se ustanovi,
kadar tako doloèa zakon ali kadar zaradi majhnega
obsega ali znaèilnosti gospodarske javne službe iz
tehniènih ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanovi-
ti javnega podjetja ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota pri tistem organu obèinske uprave, v èigar pris-
tojnost spada izvajanje nalog obrata. Za delovanje
režijskega obrata se upoštevajo predpisi na podroèju
gospodarskih javnih služb. 

22. èlen
Notranje organizacijske enote na svojih podroèjih:
- pripravljajo programe,
- pripravljajo predloge za rešitev in izvedbo

posameznih nalog,
- pripravljajo splošne in posamiène akte za izvedbo

predlogov in nalog,
- skrbijo za izvedbo doloèenih in naèrtovanih nalog,
- nadzirajo izvajanje nalog,
- izdelujejo analize in ocene,
- poroèajo o izvedbi nalog,
- gospodarijo s premoženjem,
- izvajajo ukrepe za izboljšanje dela,

- opravljajo naloge za delovna telesa obèinskega
sveta in krajevnih skupnosti.

Èe se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v
delovno podroèje nobene od notranjih organizacijskih
nalog, župan, na predlog direktorja obèinske uprave,
odloèi, katera enota bo nalogo opravila.

23. èlen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge s podroèij:
- pravnih nalog za organe obèinske uprave,
- obèinskega sveta in drugih organov obèine ter

naloge s podroèij:
- kadrovskih zadev,
- zašèite, reševanja ter požarnega varstva,
- obrambnih priprav,
- glavne pisarne,
- organizacijskih in administrativno-tehniènih opravil

za potrebe župana, podžupana in direktorja
obèinske uprave,

- sodelovanja pri organiziranju in izvajanju protoko-
larnih zadev in 

- oskrbovanja organov obèine in oskrbovanje
obèinske uprave.

24. èlen
Oddelek za okolje, prostor, gospodarske javne službe
in premoženjske zadeve opravlja naloge s podroèij:
- urejanja prostora ter prostorskega razvoja obèine,
- informacijskih prostorskih podatkov,
- varovanja okolja,
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišèi,
- gospodarskih javnih služb s podroèja gospodarske

infrastrukture,
- gospodarskih javnih služb za podroèje gospo-

darskih dejavnosti,
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije

objektov javne infrastrukture,
- koordiniranja priprave investicij in veèjih investici-

jskih vzdrževanj v gospodarsko infrastrukturo za
krajevne skupnosti,

- premoženjsko pravnih zadev,
- nakupa, prodaje ali oddaje stanovanj, poslovnih

prostorov in zemljišè,
- organiziranja gradnje, adaptacije in rekonstrukcije

objektov v lasti obèine,
- investicijskega in tekoèega vzdrževanja stanovanj

in poslovnih prostorov,
- raèunovodskih in knjigovodskih nalog iz podroèja

stanovanj v lasti obèine,
- subvencioniranja stanovanjskih najemnin.

25. èlen
Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene
dejavnosti opravlja naloge s podroèij:
- proraèuna,
- finanènega poslovanja,
- raèunovodskih in knjigovodskih nalog za potrebe

obèine,
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- koordiniranja priprave finanènih naèrtov neposred-
nih uporabnikov obèinskega proraèuna,

- zagotavljanja pogojev za razvoj:
- gospodarstva,
- podjetništva in obrti,
- turizma,
- kmetijstva, 
- naèrtovanja in organiziranja informiranja javnosti,
- organiziranja in izvajanja protokolarnih zadev ter

naloge s podroèij:
- predšolske vzgoje,
- izobraževanja,
- socialnega varstva,
- osnovnega zdravstva in lekarništva,
- kulture in tehniène kulture,
- športa in
- dela z mladimi. 

26. èlen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje delavcev
razliènih notranjih organizacijskih enot, se lahko
oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelo-
vanja. Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja
se oblikujejo predvsem takrat, kadar naloge projektne
skupine ali druge oblike sodelovanja presegajo obsto-
jeè o sistemizacijo ali kadar v okviru rednega delovne-
ga èasa ni mogoèe zagotoviti izvedbo navedenih
nalog. Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja
lahko doloèi župan ali direktor obèinske uprave. Z
aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike
sodelovanje se doloèi sestavo in vodjo projektne
skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potreb-
na sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se
oblikuje za èas trajanja projekta.

27. èlen
V obèinski upravi lahko kot posvetovalno telo župana
in direktorja obèinske uprave deluje kolegij, ki obrav-
nava pomembnejša vprašanja z delovnega podroèja
obèinske uprave. Sestavo kolegija doloèi glede na
obravnavano problematiko župan, na predlog direktor-
ja obèinske uprave. Kolegij sklicuje in vodi župan ali
direktor obèinske uprave.

V. IZVAJANJE NALOG OBÈINSKE UPRAVE IZVEN
NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

28. èlen
V obèinski upravi se zagotovi delovanje notranje reviz-
ije. Notranja revizija smiselno uporablja predpise, ki
veljajo za državno notranjo revizijo. Notranje revidiran-
je zajema neodvisno in nepristransko naknadno pre-
verjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno
izboljšanju poslovanja. Notranja revizija s sistematièn-
im in discipliniranim pristopom za vrednotenje in
izboljšanje uèinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol

in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri
doseganju njenih ciljev.

29. èlen
Naloge notranje revizije se izvajajo izven notranjih
organizacijskih enot. Javni uslužbenci, ki izvajajo
naloge iz prvega odstavka so za zakonitost in kvalite-
to svojega dela odgovorni neposredno županu. 
Javni uslužbenci iz prvega odstavka tega èlena izvaja-
jo še:
- svetovalne naloge v skladu z revizijskim standard-

om svetovanja
- strokovno pomoè drugim organom obèinske uprave

ter porabnikom obèinskega proraèuna
- priprava splošnih in posamiènih aktov, poroèil in

drugih gradiv ter druga dela po nalogu ali
pooblastilu župana. 

VI. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

30. èlen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o notranji organizaciji in delovnem podroèju obèinske
uprave obèine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.
6/04, 22/04, 3/07, 18/09 in 28/09).

31. èlen
Župan mora akt o sistemizaciji delovnih mest sprejeti
najkasneje v treh mesecu po zaèetku veljavnosti tega
odloka.

32. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Zasavja.

Številka: 901 - 10/2011 - 5 
Datum:   14. 11. 2011

Župan obèine Trbovlje
Vili TREVEN
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38.

Na podlagi 64. èlena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in
51/10) je Obèinski svet Obèine Trbovlje na svoji 9.
redni seji dne 14. 11. 2011 sprejel

STATUT
OBÈINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOÈBE

1. èlen

Obèina Trbovlje je samoupravna lokalna skupnost,
ustanovljena z zakonom na obmoèju naslednjih
naselij:
- Èebine,
- Èeèe - del,
- Dobovec,
- Gabrsko,
- Kljuèevica,
- Knezdol,
- Ojstro,
- Ostenk,
- Sveta Planina,
- Planinska vas,
- Prapretno pri Hrastniku - del,
- Prapreèe - del,
- Škofja Riža,
- mesto Trbovlje,
- Vrhe - del,
- Završje, 
- Župa

Sedež obèine je v Trbovljah, Mestni trg 4.

Obèina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-
dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami pre-
moženja.

Obèino predstavlja in zastopa župan.

Obmoèje, ime in sedež obèine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga doloèa zakon.

Obmoèja in imena naselij v obèini se v skladu z
zakonom spremenijo z obèinskim odlokom.

2. èlen

Obèina Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: obèina) v
okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja
naloge, doloèene v 21. èlenu Zakona o lokalni
samoupravi ter naloge, doloèene s predpisi obèine na
podlagi zakona.

Obèine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, èe država za to zagotovi potrebna sredst-
va. 

3. èlen

Osebe, ki imajo na obmoèju obèine stalno prebival-
išèe, so obèani.

Obèani odloèajo o lokalnih javnih zadevah po organih
obèine, 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.

Obèani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih obèanov, z referendumom in ljudsko ini-
ciativo.

Na osnovi odloèitve organov obèine se lahko v
posamezne oblike odloèanja vkljuèijo tudi osebe, ki
imajo v obèini zaèasno prebivališèe, in osebe, ki so
lastniki zemljišè in drugih nepremiènin na obmoèju
obèine.

4. èlen

Obèina pri uresnièevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi obèinami, širšimi lokalnimi skup-
nostmi in državo. Obèina lahko sodeluje tudi z lokalni-
mi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi orga-
nizacijami lokalnih skupnosti.

Obèina sodeluje z drugimi obèinami po naèelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja
zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe
ter organe skupne obèinske uprave, javne sklade,
javne zavode, javna podjetja.

Obèine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljan-
ja skupnih interesov združujejo v združenja.

5. èlen

Obèina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vse-
bina in uporaba se doloèi z odlokom.

Obèina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunan-
jem krogu na zgornji polovici napis: OBÈINA
TRBOVLJE, v notranjem krogu pa naziv organa
obèine - Obèinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Obèin-
ska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb
obèine.

Velikost, uporabo in hrambo žiga obèine doloèi župan
s sklepom.
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Za prispevek k razvoju obèine podeljuje obèina
zaslužnim obèanom, organizacijam in drugim obèinska
priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBÈINE

6. èlen

Obèina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), doloèene z zakonom in s tem
statutom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
- sprejema statut in druge predpise obèine,
- sprejema proraèun in zakljuèni raèun obèine,
- naèrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
- sprejema programe razvoja obèine.
- izdeluje lokacijsko dokumentacijo
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti
- sprejema pravila za volitve v državni svet
- sprejema  odloke in druge splošne akte obèine
- v skladu z zakonom ustanavlja inšpekcije ter skup-

ne organe uprave
- ugotavlja javno korist
- naèrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom

opravlja naloge na podroèju   posegov v prostor in
graditve objektov ter zagotavlja javno službo
gospodarjenja s stavbnimi zemljišèi

2. Upravlja obèinsko premoženje tako, da:
- ureja naèin in pogoje upravljanja z obèinskim pre-

moženjem,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremiènin

in premiènin,
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
- varuje naravno in kulturno dedišèino

3. Omogoèa pogoje za gospodarski razvoj obèine
tako, da:
- spremlja in analizira gospodarske rezultate v obèi-

ni, 
- sprejema prostorske akte, ki omogoèajo in

pospešujejo razvoj gospodarstva v
- obèini,
- oblikuje takšno davèno politiko, ki omogoèa in

pospešuje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru

interesov in nalog obèine pomaga
- gospodarskim subjektom pri razreševanju gospo-

darskih problemov,
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje

razvoj gospodarskih panog oz.
- gospodarskih subjektov.
- pomaga pri navezovanju stikov s pristojnimi min-

istrstvi in drugimi državnimi institucijami

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
poveèanje najemnega socialnega sklada stanovanj
tako, da:
- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih

objektov,
- sprejema dolgoroèni in kratkoroèni stanovanjski

program obèine,
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem

podroèju obèine, 
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v

obèini ter se vkljuèuje v
- stanovanjski trg,
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja

objekte, ki so primerni za 
- gradnjo stanovanj,
- v skladu s predpisi omogoèa obèanom najemanje

kreditov za nakup, gradnjo in 
- prenovo stanovanj.
- sama ali preko pooblašèene organizacije gradi

neprofitna stanovanja
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in

drugimi institucijami pri reševanju stanovanjske
problematike obèanov

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih

javnih služb v skladu z zakonom,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
- gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.

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,
ter spremlja in nadzoruje porabo proraèunskih
sredstev v teh zavodih

- ustanavlja zavode, ki izvajajo izobraževanje odraslih
- v skladu z zakoni, ki urejajo to podroèje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru
finanènih možnosti omogoèa izvajanje nadstan-
dardnih programov,

- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in
zdravstvenim zavodom,

- z razliènimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževal-
no dejavnost in zdravstveno

- varstvo obèanov, 
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je

pomembno za razvoj obèine 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 podroèju,
- pristojnim organom in institucijam predlaga

doloèene ukrepe na tem podroèju,
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- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavo-
di in drugimi pristojnimi organi

- in institucijami,
- lahko podeljuje denarne pomoèi in simboliène

nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah
obèanov.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno
dejavnost ter razvoj športa in rekreacije  tako, da:
- ustanavlja javne zavode s tega podroèja 
- omogoèa dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dedišèino in pospešuje kulturno umetniško
ustvarjalnost  na svojem obmoèju, 

- doloèa obèinski program športa,
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnièno

dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z društvi in jih vkljuèuje v programe

aktivnosti obèine.

9. Skrbi za urejanje prostora:
Z urejanjem prostora v obèinski pristojnosti se v skladu
s temeljnimi doloèbami zakona ter z usmeritvami
strateških prostorskih aktov države doloèa raba pros-
tora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z ure-
janjem prostora v obèinski pristojnosti se doloèijo tudi
pogoji prostorskega naèrtovanja in umešèanja objek-
tov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okol-
ja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih
dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega
pomena in druge kulturne dedišèine ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami na lokalni ravni.

Urejanje prostora v obèinski pristojnosti obsega:
1. usmerjanje prostorskega razvoja obèine z doloèan-

jem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v obèini
ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje
prostora na lokalni ravni; 

2. predpisovanje potrebnih meril in pogojev za urejan-
je prostora na obmoèju obèine;

3. naèrtovanje prostorskih ureditev na obmoèju
obèine;

4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresnièevanje
obèinskih prostorskih aktov;

5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške poli-
tike in opremljanja zemljišè;

6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristo-
jnosti;

7. spremljanje stanja na podroèju urejanja prostora in
skrb za zakonitost in red v prostoru;

8. priprava in sprejem poroèil o stanju na podroèju
urejanja prostora;

Z aktivno zemljiško politiko obèina pridobiva zemljišèa
in druge nepremiènine, na njih uveljavlja predkupno
pravico, vodi prenovo ter uveljavlja in izvaja druge
ukrepe iz svoje pristojnosti v javno korist. V ta namen
lahko obèina ustanovi sklad, javno agencijo ali druge

institucije. Pri izvajanju navedenih lahko država
sodeluje s finanènimi in drugimi predpisi.
Obèina ali veè obèin lahko skupaj organizira trajno ure-
snièevanje nalog iz te toèke.

10. 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 doloèajo zakon, uredbe in drugi

predpisi s podroèja varstva
- okolja,
- spremlja stanje na tem podroèju 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

obvešèa o ugotovljenih
- nepravilnostih,
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v obèini.

11. Upravlja, gradi in  vzdržuje:
- obèinske ceste, ulice in javne poti,
- površine  za pešce in kolesarje,
- igrišèa za šport in rekreacijo ter otroška igrišèa, 
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na obèinskih

cestah in ureja promet v obèini.
- ureja javni promet na lokalnih cestah in javnih

površinah lokalnega pomena
- sprejema program varstva, urejanja in vzdrževanja

grobišè in grobov borcev, skrbi za njihovo varstvo,
urejanje in vzdrževanje ter odloèa o prekopu posm-
rtnih ostankov

12. Skrbi za požarno varnost in varnost obèanov v
primeru elementarnih in drugih nesreè tako, da v
skladu z merili in normativi:
- zagotavlja izvajanje nalog zašèite in reševanja v

skladu s svojimi pristojnostmi
- sprejema obèinski naèrt varstva pred požarom 
- organizira reševalno pomoè v požarih,
- organizira obvešèanje, alarmiranje, pomoè in reše-

vanje za primere elementarnih in drugih nesreè,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravni-
mi nesreèami,

- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elemen-
tarnih in drugih naravnih nesreè,

- sodeluje z obèinskim poveljstvom gasilske službe
in štabom za civilno zašèito ter

- spremlja njihovo delo, opravlja druge naloge, ki
pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred
elementarnimi in drugimi nesreèami.

13. Ureja javni red v obèini tako, da:
- sprejema programe varnosti, 
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- sprejema ustrezne splošne akte 
- doloèa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se

kršijo predpisi obèine,
- organizira obèinsko redarstvo, 
- v skladu z zakonom ustanavlja inšpekcije 
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem

obèinskih predpisov in drugih
- aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

èe ni z zakonom drugaèe doloèeno, 
- opravlja  druge naloge v okviru  teh pristojnosti.

7. èlen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena obèina
opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
- ugotavljanje javnega interesa za uresnièevanje

predkupnih pravic obèine v skladu z zakonom in v
primeru razlastitve nepremiènin za potrebe obèine,

- doloèanje namembnosti prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišèi in doloèanje

pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco obèinskih zemljišè in drugega premožen-

ja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih

spomenikov v sodelovanju s
- pristojnimi institucijami,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
- delovanje obèinskega sveta in komisij, župana,

nadzornega odbora, drugih organov in obèinske
uprave, organizacijo in izvajanje volilnih opravil pri
lokalnih volitvah v skladu z zakonom

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obèinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti,

- mrliško pregledno službo.

8. èlen

Obèina opravlja statistiène, evidenène in analitiène
naloge za svoje potrebe.

Obèina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljan-
je nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z
zakonom.

III. ORGANI OBÈINE

1. SKUPNE DOLOÈBE

9. èlen

Organi obèine so:
- obèinski svet, 
- župan in 
- nadzorni odbor obèine.

Obèina ima volilno komisijo kot samostojni obèinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in

drugimi predpisi ter splošnimi akti obèine skrbi za
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti
volilnih postopkov.

Obèina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge doloèa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov obèine oziroma
èlanov obèinskih organov se izvajajo v skladu z
zakonom in  tem statutom.

Èlani obèinskega sveta, župan in podžupan so obèin-
ski funkcionarji.

10. èlen

Obèina ima obèinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti obèine opravlja upravne,
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz obèinske pris-
tojnosti.

Obèinska uprava odloèa o upravnih stvareh iz
obèinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja
inšpekcijske naloge in naloge obèinskega redarstva
oziroma drugih služb nadzora.

Obèinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za obèinske organe in organe
ožjih delov obèin.

Obèinsko upravo ustanovi obèinski svet na predlog
župana z odlokom, s katerim doloèi  njihovo notranjo
organizacijo in delovno podroèje.

Obèinsko upravo lahko sestavljajo organi obèinske
uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Obèinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje
pa jo župan.

11. èlen

Èe ni v zakonu ali tem statutu drugaèe doloèeno, lahko
organi obèine, ki delajo na sejah, sprejemajo odloèitve,
èe je na seji navzoèa veèina èlanov organa obèine.

Odloèitve se sprejemajo z veèino opredeljenih glasov
navzoèih èlanov razen, èe zakon doloèi drugaèno veèi-
no.

12. èlen

Delo organov obèine je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obvešèanjem javnosti o
delu obèinskih organov, predvsem pa  z uradnim
objavljanjem splošnih aktov obèine, z navzoènostjo
obèanov in predstavnikov sredstev javnega obvešèan-
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ja na javnih sejah obèinskih organov, vpogledom v
dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odloèanje
obèinskih organov.

Naèin zagotavljanja javnosti dela obèinskih organov,
razloge in postopke izkljuèitve javnosti s sej organov
obèine, pravice javnosti  ter zagotovitev varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo
podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom
ali splošnim aktom obèine oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma držav-
na, vojaška ali uradna tajnost, doloèajo zakoni, ta
statut in poslovnik obèinskega sveta.

Obèani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico
vpogleda v dokumente, ki so podlaga za  odloèanje
organov obèine o njihovih pravicah, obveznostih in
pravnih koristih, èe izkažejo pravni interes.

2. OBÈINSKI SVET

13. èlen

Obèinski svet je najvišji organ odloèanja o vseh zade-
vah v okviru pravic in dolžnosti obèine.

Obèinski svet šteje 27 èlanov. 

Èlani obèinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
èlanov obèinskega sveta se zaène s potekom manda-
ta prejšnjih èlanov obèinskega sveta ter traja do prve
seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega
obèinskega sveta, èe ni z zakonom drugaèe doloèeno.

Obèinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih veè kot polovica mandatov èlanov
obèinskega sveta.

Prvo sejo obèinskega sveta sklièe prejšnji župan
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi èlanov obèinskega
sveta, èe je za izvolitev župana potreben drug krog
volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu
volitev.

14. èlen

Volitve èlanov obèinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s
tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Obèinski svet se voli po proporcionalnem volilnem sis-
temu. 

O oblikovanju volilnih enot za volitve obèinskega sveta
odloèi obèinski svet z odlokom.

15. èlen

Obèinski svet sprejema statut obèine, poslovnik
obèinskega sveta, odloke in druge predpise obèine ter
sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih pred-
pisov, ki se tièejo koristi obèine.

V okviru svojih pristojnosti obèinski svet predvsem:
- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

obèine, 
- sprejema proraèun obèine in zakljuèni raèun,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem

podroèju obèinske uprave na predlog župana,
- v sodelovanju z obèinskimi sveti drugih obèin

ustanavlja skupne organe obèinske uprave ter
skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristo-
jnosti na obèino in odloèa o na obèino prenesenih
zadevah iz državne pristojnosti, èe po zakonu o teh
zadevah ne odloèa drug obèinski organ,

- nadzoruje delo župana, podžupana in obèinske
uprave glede izvajanja odloèitev obèinskega sveta,

- potrjuje mandate èlanov obèinskega sveta ter ugo-
tavlja predèasno prenehanje mandata obèinskega
funkcionarja,

- imenuje èlane nadzornega odbora in na predlog
nadzornega odbora opravi predèasno razrešitev
èlana nadzornega odbora,

- imenuje in razrešuje èlane komisij in odborov
obèinskega sveta,

- doloèi, kateri izmed èlanov obèinskega sveta bo
zaèasno opravljal funkcijo župana, èe temu
predèasno preneha mandat, pa ne doloèi podžu-
pana, ki bo zaèasno opravljal njegovo funkcijo, ali
èe je razrešen,

- odloèa o pridobitvi in odtujitvi obèinskega pre-
moženja, kolikor z zakonom ni doloèeno drugaèe,

- odloèa o najemu posojila in dajanju poroštva,
- razpisuje referendum,
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, doloèa višino

sejnine èlanov obèinskega sveta in plaèila za
opravljanje nalog èlanov drugih obèinskih organov
in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za doloèitev
plaèe direktorjev javnih podjetij in predstavnikov
ustanovitelja v njihovih organih, 

- doloèa vrste lokalnih javnih služb in naèin izvajanja
lokalnih javnih služb,

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

- imenuje in razrešuje èlane drugih organov obèine
ustanovljenih na podlagi zakona 

- doloèi organizacijo in naèin izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesreèami za obdobje petih
let, katerega sestavni del je tudi program varstva
pred požari,

- sprejme program in letni naèrt varstva pred naravn-
imi in drugimi nesreèami, sestavni del je tudi letni
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naèrt varstva pred požari,
- doloèi organizacijo obèinskega sveta ter naèin nje-

govega delovanja v vojni,
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesreèami in  doloèi varstvo pred požari, ki se
opravlja kot   javna služba,

- lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gos-
tov in znaèilnosti ter potrebe kraja doloèi podrobne-
jša merila za doloèitev obratovalnega èasa,

- v okviru kadrovskega naèrta doloèa število in vrste
delovnih mest za doloèen èas v kabinetu župana,

- imenuje predstavnike obèinskega sveta v svet
interesne zveze obèin, katere èlanica je obèina
Trbovlje,

- odloèa o drugih zadevah, ki jih doloèa zakon in ta
statut.

16. èlen

Èlani obèinskega sveta opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno.

Funkcija èlana obèinskega sveta in podžupana ni
združljiva s funkcijo župana, èlana nadzornega odbo-
ra, kot tudi ne z delom v obèinski upravi ali službi ožje-
ga dela obèine ter z drugimi funkcijami, za katere tako
doloèa zakon.

Èlan obèinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo èlana obèinskega sveta in funkcijo
podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predèasne-
ga prenehanja mandata župana opravlja funkcijo
župana, v tem èasu ne opravlja funkcije èlana
obèinskega sveta.

17. èlen

Župan predstavlja obèinski svet ter sklicuje in vodi nje-
gove seje, nima pa pravice glasovanja. 

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo èlana
obèinskega sveta in podžupana, èlanstvom v nad-
zornem odboru in z delom v obèinski upravi ter z drugi-
mi funkcijami, za katere tako doloèa zakon.

Za vodenje sej obèinskega sveta lahko župan
pooblasti podžupana ali drugega èlana obèinskega
sveta. Èe je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo
podžupan.

Èe nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblašèeni èlan obèinskega sveta, ne more
voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila
vodi najstarejši èlan obèinskega sveta.

Župan sklicuje seje obèinskega sveta v skladu z
doloèbami tega statuta in poslovnika obèinskega sveta
ter glede na potrebe odloèanja na obèinskem svetu,

mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan
lahko opravi sklic seje le na podlagi posamiènega
pooblastila župana.

Župan mora sklicati sejo obèinskega sveta, èe to
zahteva najmanj èetrtina èlanov obèinskega 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 obèinski upravi za pripra-
vo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje pred-
lagane toèke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi toèkami.

Èe seja obèinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko sklièejo èlani
obèinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in
obèinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za voden-
je in izvedbo seje.

18. èlen

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in adminis-
trativno delo za potrebe obèinskega sveta ter pomoè
pri pripravi in vodenju sej obèinskega sveta ter njegov-
ih komisij in odborov zagotavlja obèinska uprava.

19. èlen

Obèinski svet dela in odloèa na sejah.

Dnevni red seje obèinskega sveta predlaga župan.

Vsak èlan obèinskega sveta lahko predlaga obèinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proraèuna in zakljuènega raèuna
proraèuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu obèine doloèeno, da jih sprejme obèinski svet
na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov obèinskega
sveta ter predloge èlanov obèinskega sveta iz prejšn-
jega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni
tako, kot je doloèeno v poslovniku obèinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloèa obèinski svet na
zaèetku seje.

Na vsaki seji obèinskega sveta mora biti predvidena
toèka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih
postavljajo èlani sveta, podano pa mora biti tudi
poroèilo o realizaciji sklepov s prejšnje seje
obèinskega sveta.

Za vsako sejo obèinskega sveta se pošlje vabilo
županu, podžupanu, èlanom obèinskega   sveta,
predsedniku  nadzornega  odbora  obèine  in  direktor-
ju obèinske uprave ( v nadaljnjem besedilu : direktor).
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O  sklicu  seje obèinskega sveta se obvesti javna obèi-
la.

Predsednik nadzornega odbora obèine, predsedniki
komisij in odborov obèinskega sveta ter direktor so se
dolžni udeležiti seje obèinskega sveta in odgovarjati
na vprašanja èlanov obèinskega sveta, kadar se
obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma
njihovega podroèja dela.

20. èlen

Obèinski svet veljavno sklepa, èe je na seji navzoèa
veèina njegovih èlanov. Obèinski svet sprejema
odloèitve z veèino opredeljenih glasov navzoèih
èlanov, razen èe zakon doloèa drugaèno veèino.

Obèinski svet sprejema odloèitve z javnim glasovan-
jem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako doloèeno z
zakonom ali èe tako sklene obèinski svet.

Naèin dela in odloèanja, razmerja do drugih obèinskih
organov ter druga vprašanja delovanja obèinskega
sveta se doloèijo s poslovnikom, ki ga sprejme obèins-
ki svet z dvotretjinsko veèino navzoèih èlanov.

Odloèitve obèinskega sveta izvršujeta župan in obèin-
ska uprava.

21. èlen

Predèasno prenehanje mandata èlana obèinskega
sveta ureja zakon.

Razlogi za prenehanje mandata èlana obèinskega
sveta se ugotovijo na podlagi pravnomoène sodne
odloèbe ali pisnega obvestila o odloèitvi èlana
obèinskega sveta.

Èlanu obèinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
obèinski svet na podlagi poroèila komisije za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen
v primeru odstopa.

Èe èlan obèinskega sveta odstopi, mu preneha man-
dat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu.
Župan mora obèinski svet in obèinsko volilno komisijo
obvestiti o odstopu èlana obèinskega sveta v roku
osmih dni od prejema pisne odstopne izjave. 

Èe župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti
obèinskega sveta in obèinske volilne komisije, lahko
obèinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih
dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo
na upravno sodišèe. Upravno sodišèe o tožbi iz tega
odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega èlena
odloèi meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloèi

vrhovno sodišèe v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za èlana obèinskega
sveta, ki bi bil izvoljen, èe ne bi bil izvoljen èlan
obèinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, pred-
stavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandida-
tov za èlane obèinskega sveta, s katere bi bil ta kandi-
dat izvoljen.

Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega èlena
sprejme obèinski svet na prvi seji po nastanku razlo-
gov iz drugega odstavka tega èlena.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
èlana obèinskega sveta doloèa zakon.

2.1. Komisije obèinskega sveta

22. èlen

Obèinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed sebe in šteje
9 èlanov. 

Poleg komisije iz prejšnjega odstavka ima
obèinski svet kot svoja delovna telesa še naslednje
komisije, ki štejejo po 7 èlanov:
- statutarno-pravno komisijo,
- komisijo za obèinska priznanja,
- komisijo za prošnje, pritožbe ter druge vloge

obèanov,
- komisijo za varstvo okolja, urejanje prostora in

infrastrukturo,
- komisijo za gospodarstvo in proraèun,
- komisijo za družbene dejavnosti.

A) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja:
- obravnava vsa vprašanja v zvezi z volitvami, imen-

ovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami,
- pripravlja predloge in mnenja v zvezi z volitvami,

imenovanji ter razrešitvami, o katerih odloèa obèin-
ski svet obèine, razen èe ni za odloèanje o teh
zadevah izrecno pooblašèen kak drug organ,

- pripravlja predloge za obèinski svet za imenovanje
predstavnikov obèine v svete interesnih zvez obèin,
v organe javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je obèina in v organe drugih institu-
cij, èe je z zakonom ali kakšnim drugim aktom tako
doloèeno,

- oblikuje predloge za sestavo odborov in komisij, ki
jih imenuje obèinski svet ter drugih delovnih teles
obèinskega sveta,

- predlaga obèinskemu svetu imenovanje drugih
organov in teles, katerih ustanovitev doloèajo
posebni predpisi,

- pripravlja pravilnik, ki opredeljuje plaèila
funkcionarjem ter èlanom organov in delovnih teles
obèine Trbovlje,
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- izvaja druge naloge, ki ji jih naloži obèinski svet in
nalaga zakon.

B) Statutarno-pravna komisija:
- strokovno pripravlja predloge za spremembe in

dopolnitve statuta obèine ter poslovnika
obèinskega sveta,

- na zahtevo obèinskega sveta daje mnenje o sklad-
nosti posameznih aktov obèinskega sveta oziroma
njihovih doloèil z ustavo in zakoni,

- na podlagi sprememb zakonov, ki so temelj za
statut obèine in poslovnik za delo obèinskega
sveta, predlaga uskladitve teh aktov z veljavno
zakonodajo,

- za obèinski svet pripravlja predloge obveznih
razlag statuta obèine, poslovnika obèinskega sveta
in aktov, ki jih sprejema obèinski svet,

- pripravlja preèišèena besedila aktov, èe je tako
doloèil obèinski svet ob sprejemanju 

sprememb in dopolnitev posameznega splošnega akta,
- na zahtevo obèinskega sveta, njegove komisije ali

župana, strokovno tolmaèi statut obèine in
poslovnik obèinskega sveta,

- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži obèinski svet in
nalaga zakon.

C) Komisija za obèinska priznanja:
- pripravlja  in izvaja razpis za podelitev obèinskih

priznanj in nagrad,
- pripravlja predloge za podelitev obèinskih priznanj

in nagrad za obèinski svet,
- vodi evidenco podeljenih obèinskih priznanj,
- daje mnenja in predloge obèinskemu svetu za

podelitev državnih odlikovanj in priznanj,
- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži obèinski svet in

nalaga zakon.

È) Komisija za prošnje, pritožbe ter druge vloge
obèanov:
- obravnava prošnje, pritožbe in druge vloge

obèanov, s katerimi se le-ti zaradi doloèenih
nepravilnosti pri izvajanju aktov, ki jih sprejema
obèinski svet, obraèajo na obèinski svet ali župana,

- predlaga rešitev prošenj, pritožb ter drugih vlog
obèanov pristojnim organom v obèini za rešitev
vlog obèanov po veljavnih aktih ter o tem obvešèa
vlagatelje vlog,

- prouèuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki so jih
obèani vložili na organe izven obèine, pa so jih le-ti
posredovali v reševanje pristojnim obèinskim
organom,

- obvešèa obèinski svet o problematiki, ki jo s svojimi
vlogami posredujejo obèani in po potrebi tudi pred-
laga obèinskemu svetu prouèitev posamiènega
akta obèinskega sveta z vidika njegove zakonitosti,

- sodeluje z istovrstnimi organi izven obèine zaradi
usklajenega obravnavanja in reševanja vlog
obèanov,

- opravlja druge naloge, ki ji jih naloži obèinski svet in
nalaga zakon.

D) Komisija za varstvo okolja, urejanje prostora in
infrastrukturo:
- oblikuje predloge in daje mnenja za komunalno

urejanje obèine,
- oblikuje predloge in daje mnenja o prostorskem

razvoju obèine ter spremlja pripravo prostorskih in
izvedbenih dokumentov,

- oblikuje predloge in daje mnenja k izvedbenim pro-
jektom predvidenih investicij, ki se izvajajo v obèini,

- daje mnenja in predloge k odlokom, ki urejajo odd-
ajanje obèinskih gospodarskih javnih služb 
v koncesijo,

- spremlja stanje na podroèju varstva okolja v obèini
ter oblikuje predloge in mnenja na osnovi doloèil
zakona o varstvu okolja, ki spadajo v pristojnost
obèine,

- spremlja izvajanje  programov obèine s podroèja
varstva okolja, urejanje prostora in infrastrukture ter
oblikuje predloge dodatnih ukrepov za njihovo izva-
janje,

- obravnava predloge razvojnih in drugih planov
obèine ter obèinskemu svetu posreduje svoja
mnenja v zvezi z njimi,

- opravlja druge naloge, ki ji jih doloèi obèinski svet in
nalaga zakon,

- obravnava in daje mnenja ter predloge k razvojnim
in drugim programom regije oziroma
pokrajine v katero je vkljuèena obèina.

E) Komisija za gospodarstvo in proraèun:
- oblikuje mnenja in predloge za spodbujanje podjet-

ništva in zagotavljanja  deležev obèinskih sredstev
v teh projektih,

- oblikuje predloge za promocijo obèine,
- oblikuje pobude in predloge za uvajanje novih

dejavnosti, pomembnih za gospodarski razvoj
obèine,

- daje spodbude in predloge za vkljuèevanje podjet-
niških programov v programe obèine in države,

- obravnava predlog proraèuna, zakljuènega raèuna,
polletne realizacije proraèuna ter naèrt ravnanja s
stvarnim premoženjem obèine,

- spremlja gospodarjenje z obèinskim premoženjem, 
- daje mnenje za razpis in podelitev koncesij,
- pripravlja predloge in mnenja za razvoj podeželja

ter razvoj kmetijske in turistiène dejavnosti,
- daje mnenja in predloge k odlokom, ki urejajo odd-

ajanje obèinskih gospodarskih javnih služb 
v koncesijo, 

- daje mnenja k razvojnim in drugim programom
obèine,

- obravnava in daje mnenja ter predloge k razvojnim
in drugim programom regije oziroma 
pokrajine v katero je vkljuèena obèina,

- obravnava poroèila nadzornega odbora,
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- opravlja druge naloge, ki ji jih doloèi obèinski svet in
nalaga zakon.

F) Komisija za družbene dejavnosti:
- pripravlja za obèinski svet predloge aktov in drugih

odloèitev obèine s podroèja javnih služb družbenih
dejavnosti,

- oblikuje mnenja, stališèa in predloge odloèitev v
zvezi z akti iz prejšnje alinee,

- obravnava in sodeluje pri pripravi proraèunskih
izhodišè in elementov za podroèje družbenih
dejavnosti,

- obravnava in pripravlja predloge in mnenja v zvezi
z vlogami in pobudami, ki jih dajejo javni zavodi s
podroèja družbenih dejavnosti,

- spremlja namensko porabo proraèunskih sredstev
pri posameznih proraèunskih porabnikih,

- pripravlja predloge, mnenja in ukrepe obèinskemu
svetu in županu v zvezi z izvajanjem javnih služb s
tega podroèja,

- opravlja še druge naloge, ki ji jih naloži obèinski
svet in nalaga zakon.

23. èlen

Predlog kandidatov za èlane komisij pripravi komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razen
za predlog za imenovanje èlanov navedene komisije,
katere èlane lahko predlaga vsak èlan obèinskega
sveta. V komisiji so lahko najveè trije èlani, ki niso èlani
obèinskega sveta.
Delo komisije vodi predsednik, ki je èlan obèinskega
sveta.
Prvo sejo komisije sklièe župan.
Èlanstvo v komisiji ali odboru obèinskega sveta ni
združljivo s èlanstvom v nadzornem odboru obèine ali
z delom v obèinski upravi.

24. èlen

Komisije obèinskega sveta v okviru svojega delovnega
podroèja v skladu s poslovnikom obèinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti obèinskega sveta in
dajejo obèinskemu svetu mnenja in predloge.               
Komisije obèinskega sveta  lahko predlagajo obèinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove
pristojnosti, razen proraèuna in zakljuènega raèuna
proraèuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu obèine doloèeno, da jih sprejme obèinski svet
na predlog župana.

25. èlen

Obèinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-
ga èlana ali komisijo v celoti na predlog najmanj
sedem èlanov obèinskega sveta ali predsednika
komisije. Predlog novih kandidatov za èlane komisij
obèinskega sveta pripravi komisija za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje obèinskega sveta.

3. ŽUPAN

26. èlen

Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.

Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko obèinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi èlanov obèinskega sveta
na podlagi potrdila obèinske volilne komisije o izvolitvi
župana odloèi o morebitnih pritožbah drugih kandida-
tov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma
ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloèi, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji
odloèitvi obvesti komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

27. èlen

Župan predstavlja in zastopa obèino.

Poleg tega župan predvsem:
- predlaga obèinskemu svetu v sprejem proraèun

obèine, zakljuèni raèun proraèuna, odloke in druge
akte iz pristojnosti obèinskega sveta,

- izvršuje obèinski proraèun ter pooblašèa druge
osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja
obèinskega proraèuna,

- skrbi za izvajanje splošnih aktov obèine in drugih
odloèitev obèinskega sveta,

- odloèa o pridobitvi in odtujitvi premiènega pre-
moženja in nepremiènega premoženja obèine, èe
zakon ne doloèa drugaèe,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov obèine,

- predlaga ustanovitev organov obèinske uprave in
njihovega delovnega podroèja, naloge in notranjo
organizacijo obèinske uprave, doloèa sistemizacijo
delovnih mest v obèinski upravi, odloèa o imeno-
vanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi
delovnega razmerja zaposlenih v obèinski upravi in
odloèa o drugih pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev iz delovnega razmerja,  

- imenuje in razrešuje direktorja obèinske uprave in
vodjo organa skupne obèinske uprave, skupaj z
drugimi župani obèin ustanoviteljic.

- usmerja in nadzoruje delo obèinske uprave in
organov skupne obèinske uprave,

- opravlja druge naloge, ki jih doloèa zakon in ta
statut.
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28. èlen

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta obèine, èe
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga
obèinskemu svetu, da o njem ponovno odloèi na prvi
naslednji seji, pri èemer mora navesti razloge za
zadržanje.

Èe obèinski svet vztraja pri svoji odloèitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišèu
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in
zakonom.

Župan zadrži izvajanje odloèitve obèinskega sveta, èe
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom obèine, in predlaga obèinske-
mu svetu, da o njej ponovno odloèi na prvi naslednji
seji, pri èemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odloèitve obèinskega sveta
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost
take odloèitve. Èe obèinski svet ponovno sprejme
enako odloèitev, lahko župan zaène postopek pri
upravnem sodišèu.

Èe se odloèitev obèinskega sveta nanaša na zadevo,
ki je z zakonom prenešena v opravljanje obèini, župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
neprimernost take odloèitve.

29. èlen

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na
podroèju zašèite in reševanja, predvsem pa:
- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi

in drugimi nesreèami in uresnièevanje zašèitnih
ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in
drugih nesreè,

- imenuje poveljnike in štabe civilne zašèite obèine
ter poverjenike za civilno zašèito,

- sprejme naèrt zašèite in reševanja,
- vodi zašèito, reševanje in pomoè,
- doloèi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zašèite, reševanja in pomoèi in organi-
zacije, ki morajo izdelati naèrte zašèite in reševan-
ja,

- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na obmoèju obèine,

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, èe se
obèinski svet ne more sestati,

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo
ogroženih in prizadetih prebivalcev,

- predlaga pristojnemu organu razporeditev državl-
janov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zašèiti
ter materialno dolžnost.

30. èlen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v veèjem
obsegu ogroženo življenje in premoženje obèanov, pa
se obèinski svet ne more pravoèasno sestati, lahko
župan sprejme zaèasne nujne ukrepe. Te mora pred-
ložiti v potrditev obèinskemu svetu takoj, ko se ta lahko
sestane.

31. èlen

Za pomoè pri opravljanju nalog župana ima obèina naj-
manj enega in najveè tri podžupane. Podžupana
izmed èlanov obèinskega sveta imenuje in razrešuje
župan.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za
katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešèa župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V èasu nadomešèanja
opravlja podžupan tekoèe naloge iz pristojnosti
župana in tiste naloge,  za katere ga župan pooblasti.

Podžupan v primeru predèasnega prenehanja manda-
ta župana zaèasno opravlja funkcijo župana.
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice
glasovati za odloèitve obèinskega sveta.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloèi,
da bo funkcijo opravljal poklicno. 

32. èlen

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben
izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije,
nadomešèa župana èlan obèinskega sveta, ki ga
doloèi župan, èe ga ne doloèi, pa najstarejši èlan
obèinskega sveta.

V èasu nadomešèanja opravlja èlan obèinskega sveta
tekoèe naloge iz pristojnosti župana.

33. èlen

Èe je tako doloèeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne
organe obèine.

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

34. èlen

Predèasno prenehanje mandata župana je doloèeno z
zakonom.
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Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo
na podlagi pravnomoène sodne odloèbe ali pisnega
obvestila o odloèitvi župana.

Županu preneha mandat z dnem, ko obèinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da
so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v
primeru odstopa.

Èe župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti obèinski svet in obèin-
sko volilno komisijo.

Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega èlena
sprejme obèinski svet na prvi seji po nastanku razlo-
gov iz drugega odstavka tega èlena.

Ugotovitveni sklep posreduje obèinski svet predsed-
niku obèinske volilne komisije. Èe županu preneha
mandat veè kot šest mesecev pred potekom man-
datne dobe, razpiše obèinska volilna komisija
nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
èlana obèinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, èe ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, èe je prejšnjemu
predèasno prenehal mandat. Prenehanje mandata
podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega
župana ne vpliva na njegov mandat èlana obèinskega
sveta.

4. NADZORNI ODBOR

35. èlen

Nadzorni odbor obèine je najvišji organ nadzora javne
porabe v obèini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

obèine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sred-

stev obèinskega proraèuna,
- nadzoruje finanèno poslovanje uporabnikov pro-

raèunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja  obèinskih organov,
obèinske  uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, javnih podjetij in obèinskih skladov  ter drugih
porabnikov sredstev obèinskega proraèuna in
pooblašèenih oseb z obèinskimi javnimi sredstvi in
obèinskim premoženjem ter ocenjuje uèinkovitost in
gospodarnost porabe obèinskih javnih sredstev.

36. èlen

Nadzorni odbor ima 7 èlanov. Èlane nadzornega odb-
ora imenuje obèinski svet izmed obèanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Èlani nadzornega odbora
morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe.
Kandidate za èlane nadzornega odbora obèine predla-
ga obèinskemu svetu komisija za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja.

Èlani nadzornega odbora ne morejo biti èlani
obèinskega sveta, župan, podžupan, èlani svetov kra-
jevnih skupnosti, direktor, delavci obèinske uprave ter
èlani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in
obèinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporab-
niki obèinskih proraèunskih sredstev.

Èlanstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandata èlanom
obèinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za
predèasno razrešitev èlana nadzornega odbora se
primerno uporabljajo razlogi za predèasno prenehanje
mandata èlana obèinskega sveta.

Razrešitev opravi obèinski svet na predlog nadzorne-
ga odbora.

37. èlen

Prvo sejo nadzornega odbora obèine po imenovanju
sklièe župan. Nadzorni odbor se konstituira, èe je na
prvi seji navzoèih veèina èlanov.

Èlani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nad-
zorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odloèitve na seji, na
kateri je navzoèih veèina èlanov nadzornega odbora, z
veèino glasov navzoèih èlanov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu obèine, v
Mestni trg 4. Nadzorni odbor za seje uporablja pros-
tore obèine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig obèine.

38. èlen

Nadzorni odbor samostojno doloèa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finanène-
ga naèrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta
predloži županu.

Nadzorni odbor mora vsako proraèunsko leto izvesti
nadzor nad zakljuènim raèunom proraèuna obèine, v
okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor:
- finanènih naèrtov in zakljuènih raèunov ožjih delov

obèine,
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- finanènih naèrtov in zakljuènih raèunov uporab-
nikov proraèunskih sredstev (javnih zavodov, javnih
podjetij in drugih).

Nadzorni odbor lahko zaène postopek nadzora le, èe
je tak nadzor doloèen v nadzornem programu. Èe nad-
zorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vkljuèen v nadzorni
program, mora najprej dopolniti nadzorni program.
Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in
obèinskemu svetu. Enako velja za spremembo nad-
zornega programa. Dopolnitev in sprememba nad-
zornega programa mora biti obrazložena.

Nadzorni odbor mora posredovati letno poroèilo o svo-
jem delu županu in obèinskemu svetu do konca mese-
ca januarja koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in obèin-
skim svetom ter drugimi organi obèine in njenih ožjih
delov, organi uporabnikov obèinskih proraèunskih
sredstev in drugimi osebami.

Predsednik ali od njega pooblašèen èlan nadzornega
odbora se mora udeležiti seje obèinskega sveta, ko
obravnava zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da
so pomembne za njegovo delo.

39. èlen

Nadzorni odbor preverja finanèno poslovanje uporab-
nikov proraèunskih sredstev (javnih podjetij, javnih
zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih
poroèil in zakljuènih raèunov ter sklenjenih pogodb
med obèino in uporabnikom proraèunskih sredstev in
po potrebi druge  pridobljene dokumentacije.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzo-
ra, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

40. èlen

Nadzorni odbor izloèi èlana nadzornega odbora iz nad-
zora in odloèanja na seji v primeru, èe so podane
okolišèine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okolišèine iz prejšnjega
odstavka èe:
- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali

pooblašèenec nadzorovane osebe s èlanom,  nad-
zornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega èetrtega kolena ali èe je z
njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v
svaštvu do vštetega drugega kolena, èetudi je zakon-
ska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

- je èlan nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj,
posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega

zastopnika, prokurista ali pooblašèenca nad-
zorovane osebe,

- èe je èlan nadzornega odbora udeležen ali je sode-
loval v postopku, ki je predmet nadzora.

Izloèitev èlana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam èlan nadzornega odbora.
Zahtevo za izloèitev mora vložiti pri nadzornem
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okolišèine, na
katere opira svojo zahtevo za izloèitev. O izloèitvi
odloèi nadzorni odbor z veèino glasov vseh èlanov.

41. èlen

Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslo-
vanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporablje-
na sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, èe je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proraèunom in
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi
splošnimi ter posamiènimi akti), ki bi jih morala upošte-
vati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali
neuèinkovito in /ali neuspešno.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake uèinke lahko dosegla pri
manjših stroških.
Neuèinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla veèje
uèinke.

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresnièili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.

42. èlen

Èe je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju obèine, ki so opredel-
jene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh
kršitvah v petnajstih dneh od dokonènosti poroèila
obvestiti pristojno ministrstvo in raèunsko sodišèe.

V primeru, da  nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovor-
na oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan
svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu preg-
ona.

43. èlen

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poroèila in predloge nadzornega odbora. Obèinski
svet, župan in organi porabnikov obèinskih proraèun-

Stran 24 Uradni vestnik Zasavja [t. 29



skih sredstev so dolžni obravnavati poroèila nadzorne-
ga odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upošte-
vati priporoèila in predloge nadzornega odbora.

Župan je dolžan nadzorni odbor tekoèe seznanjati s
pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti obèine, ki
se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo
ter z za poslovanje obèine pomembnimi odloèitvami.

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbo-
ra na seje obèinskega sveta ter ga obvešèati o
pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti obèinskega
sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslo-
vanja obèine ali finanèno poslovanje pravnih oseb
javnega prava, ki jih je ustanovila obèina.

44. èlen

Nadzorni odbor mora županu in obèinskemu svetu pred-
ložiti pisno letno poroèilo o delu in porabi sredstev in naj-
manj enkrat na leto poroèati o svojem delu ter ju sez-
naniti s pomembnimi ugotovitvami iz podroèja svojega
dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja. 

45. èlen

Delo nadzornega odbora je javno.

Nadzorni odbor lahko z veèino glasov vseh svojih
èlanov odloèi, da se javnost dela omeji ali izkljuèi, èe to
zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, doku-
mentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu
z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
obèine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe
zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna
tajnost.

Nadzorni odbor lahko z veèino glasov vseh svojih
èlanov odloèi, da se iz letnega poroèila o njegovem
delu in posameznega poroèila o nadzoru, ki se javno
objavi, izloèijo podatki, èe so podani razlogi, ki jih
zakon, ki ureja dostop do informacij javnega znaèaja
doloèa kot razloge, zaradi katerih je mogoèe zavrniti
zahtevo za informacijo javnega znaèaja.

Naèin zagotavljanja javnosti dela in naèin omejitve
javnosti dela nadzornega odbora doloèa poslovnik.

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

46. èlen

Strokovno in administrativno pomoè za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in obèinska uprava.
Župan doloèi javnega uslužbenca v obèinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in

odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbo-
ra, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte
ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemote-
na administrativna tehnièna dela nadzornega odbora.

Strokovno pomoè lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci zaposleni v obèinski upravi ali zunan-
ji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za
posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nad-
zornega odbora imenuje obèinski svet.

47. èlen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
obèinskem proraèunu na posebni proraèunski postav-
ki, na podlagi letnega programa dela in finanènega
naèrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan
doloèi skrbnika.

48. èlen

Predsednik in èlani nadzornega odbora imajo pravico
do plaèila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o
doloèitvi zneska nadomestil za opravljanje dejavnosti
Nadzornega odbora Obèine Trbovlje. Izvedencu in
drugim strokovnjakom pripada plaèilo, ki se doloèi s
podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plaèilo doloèi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

49. èlen

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s
poslovnikom, ki ga sprejme z veèino glasov svojih
èlanov.

5. OBÈINSKA UPRAVA

50. èlen

Notranjo organizacijo in delovno podroèje obèinske
uprave doloèi obèinski svet na predlog župana z
odlokom.

Sistemizacijo delovnih mest v obèinski upravi doloèi
župan.

51. èlen

Obèinski svet lahko na predlog župana odloèi, da se z
drugo obèino ali z drugimi obèinami ustanovi skupna
obèinska uprava.

Organizacija in delo skupne obèinske uprave se doloèi
z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog
županov sprejmejo obèinski sveti obèin.
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52. èlen

Organi obèine odloèajo o pravicah in dolžnostih
posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih
koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Obèina odloèa s posamiènimi akti o upravnih zadevah
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristo-
jnosti.

O upravnih zadevah iz obèinske pristojnosti odloèa na
prvi stopnji obèinska uprava, na drugi stopnji župan, èe
ni za posamezne primere z zakonom drugaèe
doloèeno. O pritožbah zoper odloèbe organa skupne
obèinske uprave odloèa župan obèine, v katere kra-
jevno pristojnost zadeva spada, èe zakon ne doloèa
drugaèe.

53. èlen

Posamiène upravne akte iz pristojnosti obèinske
uprave podpisuje direktor obèinske uprave po
pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za
pooblašèanje drugih uradnih oseb obèinske uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje za odloèanje v upravnih
zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postop-
ku ali za vodenje celotnega postopka in za odloèanje v
upravnih zadevah.

Osebe iz prejšnjega odstavka odloèajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, èe ni z
zakonom drugaèe doloèeno.

54. èlen

Direktor obèinske uprave skrbi in je odgovoren za
dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in
zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo
vlade.

55. èlen

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

56. èlen

O pritožbah zoper posamiène akte iz izvirne pristo-
jnosti obèinske uprave odloèa župan. Zoper odloèitev
župana je dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamiène akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja obèinska
uprava, odloèa državni organ, doloèen  z  zakonom.

57. èlen

O izloèitvi zaposlenega v obèinski upravi odloèa direk-
tor, ki v primeru izloèitve zaposlenega o stvari tudi
odloèi, èe je zaposleni pooblašèen za odloèanje v
upravnih stvareh.

O izloèitvi direktorja obèinske uprave ali župana
odloèa obèinski svet, ki v primeru izloèitve o stvari tudi
odloèi.

6. OBÈINSKO PRAVOBRANILSTVO

58. èlen

Obèina lahko ima  obèinsko pravobranilstvo, ki pred
sodišèi in drugimi državnimi organi zastopa obèino,
obèinske organe in ožje dele obèine.

Po pooblastilu lahko obèinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile obèine.

Obèinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem obèinski svet doloèi njegovo delovno podroè-
je oziroma pooblastila. Za obèinsko pravobranilstvo se
smiselno uporabljajo doloèbe zakona, ki ureja državno
pravobranilstvo.

Obèina lahko skupaj s še eno ali veè obèinami
ustanovi skupni organ obèinskega pravobranilstva.

7. DRUGI ORGANI OBÈINE

59. èlen

Organizacijo, delovno podroèje ter sestavo organov, ki
jih mora obèina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki
urejajo naloge obèine na posameznih podroèjih javne
uprave, doloèi  župan oziroma obèinski svet na podla-
gi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju
èlanov posameznega organa.

60. èlen

Obèina ima poveljnika in štab civilne zašèite obèine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zašèite in
drugih sil za zašèito, reševanje in pomoè, v skladu s
sprejetimi naèrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zašèito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV.  OŽJI DELI OBÈINE

61. èlen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb
obèanov na obmoèju posameznih naselij so v obèini
kot ožji deli obèine ustanovljene krajevne skupnosti:
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1. Krajevna skupnost Alojz Hohkraut: Hohkrautova
kolonija in Retje, Ribnik, Nasipi, Žabjek, Šuštarjeva
kolonija

2. Krajevna skupnost Center: Vodenska cesta od h.št.
21 dalje, Trg revolucije, Opekarna, Trg svobode,
Ulica  1. junija, Rudarska cesta, Globušak, Pod
ostrim vrhom ter Klek do h. št. 4

3. Krajevna skupnost Franc Fakin: Loke, Obrtniška
cesta, Mestni trg, Majcenova ces  Ulica španskih
borcev, Ojstro (del), Gimnazijska cesta, Trg Franca
Fakina, Savinjska cesta , Kovinarsko naselje,
Golov, Keršièev hrib, Cesta Tonèke Èeè, Cesta OF

4. Krajevna skupnost Franc Salamon: Gabrsko,
Knezdol, Vrhe

5. Krajevna skupnost Ivan Keše: Kešetovo, Dom in
vrt, Pod gozdom, Vreskovo, Sallaumines

6. Krajevna skupnost Fric Keršiè: Neža, Kolonija 1.
maj, Novi dom, Keršièeva cesta, Partizanska cesta

7. Krajevna skupnost Klek: Klek, Prapreèe, Èebine,
Sveta planina, Planinska vas

8. Krajevna skupnost Zasavje: Vodenska cesta do h.
št. 20, Bevško, Kolodvorska cesta, Ob železnici,
Zasavska cesta

9. Krajevna skupnost Èeèe: Èeèe do h. št. 41,
Ostenk, Ojstro od h. št. 25, Knezdol od h. št. 35

10.Krajevna skupnost Dobovec: Dobovec, Škofja
Riža, Završje, Župa, Kljuèevica.

Krajevne skupnosti so del obèine v teritorialnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-
finanènem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega obmoèja lahko da
zbor obèanov ožjega dela obèine ali 10 odstotkov
volivcev s tega obmoèja po postopku in na naèin, ki je
doloèen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njiho-
vo obmoèje obèinski svet s statutom po poprej ugo-
tovljeni volji prebivalcev o imenu in obmoèju skupnos-
ti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih obèanov, ki jih
sklièe župan za  obmoèje, na katerem naj bi se
ustanovila skupnost.

62. èlen

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih
zadev v obèini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih

programov obèine na podroèju javne infrastrukture
na svojem obmoèju ter sodelujejo pri izvajanju
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetlja-
vo na njihovem obmoèju in sodelujejo pri nadzoru
nad opravljenimi deli,

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zašèiti virov pitne vode, sodelujejo pri pri-
dobivanju soglasij lastnikov zemljišè za dela s

podroèja  gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališè komu-

nalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja

(ocvetlièenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

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

- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah

prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obrav-
navajo obmoèje njihove skupnosti,

- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristo-
jnemu organu obèine,

- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti
kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih
gradenj veèjih proizvodnih in drugih objektov v
skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agrome-
lioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spre-
membe režima vodnih virov,

- seznanjajo pristojni organ obèine s problemi in
potrebami prebivalcev skupnosti na podroèju ure-
janja prostora in varstva okolja,

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev, 

- spremljajo nevarnosti na svojem obmoèju in o tem
obvešèajo štab za civilno zašèito ter po potrebi pre-
bivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s podroè-
ja zašèite in reševanja, 

- obèinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obrato-
valnim èasom gostinskih obratov.

63. èlen

Organ krajevne skupnosti  je svet krajevne skupnosti
(v nadaljnjem besedilu svet), ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališèem na obmoèju  krajevne skupnos-
ti. Naèin izvolitve èlanov sveta doloèa zakon.

Èlan sveta skupnosti ne more biti župan, podžupan,
javni uslužbenec v obèinski upravi in javni uslužbenec
v službi ožjega dela obèine.

Svet krajevne skupnosti šteje 7 èlanov v naslednjih
krajevnih skupnostih:
- Krajevna skupnost Center
- Krajevna skupnost Ivan Keše
- Krajevna skupnost Franc Salamon
- Krajevna skupnost Èeèe
- Krajevna skupnost Dobovec
- Krajevna skupnost Franc Fakin
- Krajevna skupnost Alojz Hohkraut
- Krajevna skupnost Fric Keršiè.

Svet krajevne skupnosti Zasavje šteje 5 èlanov, svet
krajevne skupnosti Klek pa 9 èlanov. 
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Za volitve èlanov svetov se oblikujejo volilne enote, ki
jih z odlokom doloèi obèinski svet.

Volitve v svet razpiše župan.

Mandat èlanov sveta se zaène in konèa istoèasno kot
mandat èlanov obèinskega sveta.

Funkcija èlana sveta je èastna.

64. èlen

Svet, v okviru nalog skupnosti in s proraèunom obèine
doloèenih sredstev za izvajanje teh nalog, pri izvajan-
ju svojih odloèitev, zastopa obèino. Pred sklenitvijo
pravnih poslov mora svet pridobiti soglasje župana
razen, èe je z veljavnim odlokom o proraèunu obèine
za posamezne posle drugaèe doloèeno.

65. èlen

Prvo sejo sveta sklièe župan najkasneje dvajset dni po
izvolitvi èlanov sveta. Svet je konstituiran, ko so potr-
jeni mandati veè kot polovici njegovih èlanov. Za
potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabl-
jajo doloèbe statuta, ki veljajo za konstituiranje
obèinskega sveta.

66. èlen

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo èlani
sveta.

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

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

67. èlen

Svet dela ter sprejema svoje odloèitve na seji, na
kateri je navzoèih veèina èlanov,  z veèino opredeljenih
glasov. 

Župan ima pravico biti navzoè na seji sveta in razpravl-
jati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta  sklièe svet najmanj štirikrat na leto
oziroma veèkrat v primeru,  da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati  svet, èe to zahteva župan ali
najmanj polovica èlanov sveta.

Za delovanje sveta se smiselno uporablja poslovnik
obèinskega sveta.

68. èlen

Svet  izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom
naloge krajevne skupnosti. Svet tudi: 
- obravnava vprašanja iz obèinske pristojnosti,
ki se nanašajo na obmoèje krajevne skupnosti in njeno
prebivalstvo ter oblikuje svoja stališèa in mnenja ter 
- daje pobude za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov obèine.

69. èlen

Predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti lahko
ustanovijo svet krajevnih skupnosti, kot posvetovalni in
usklajevalni organ.

Svet krajevnih skupnosti:
- usklajuje in koordinira interese veè ali vseh KS 
- doloèa zadeve, ki se tièejo veè ali vseh krajevnih

skupnosti, v katerih jih bo svet zastopal do organov
obèine, razen èe sveti ne odloèijo drugaèe

- sodeluje pri pripravi predlogov skupnih izhodišè za
oblikovanje finanènih naèrtov KS 

- daje pobude in mnenja organom obèine za urejan-
je posameznih zadev, ki se tièejo veè   ali vseh kra-
jevnih skupnosti

- daje pobude za zaèetek postopka za spremembe in
dopolnitve statuta obèine in poslovnikov KS

- lahko obravnava vse prostorske dokumente za
podroèje celotne obèine in oblikuje  stališèa in
mnenja za organe obèine 

- obravnava razvojne dokumente obèine in oblikuje
skupna stališèa in mnenja za organe obèine

- obèinskemu svetu lahko predlaga, da ponovno
obravnava in odloèi o spremembi statuta ali odloka,
s katerim je uredil zadeve, ki se tièejo KS, zlasti pa
zadeve, ki se nanašajo na obèinski proraèun,
razvoj obèine in prostorsko ureditev obèine, èe dobi
za to pooblastilo svetov vseh KS. Predlog po tej
alinei lahko poda svet najkasneje v 15 dneh od
sprejema akta  obèinskega sveta. 

- daje županu pobudo za sklic zbora obèanov za vso
obèino.

Svet izvoli izmed svojih èlanov predsednika in pod-
predsednika. Predsednik oziroma podpredsednik
sklicuje seje sveta po potrebi oziroma najmanj enkrat
kvartalno.

Seje sveta krajevnih skupnosti  se udeleži župan ali po
njegovem pooblastilu podžupan ter strokovni delavci
obèinske uprave.

70. èlen

Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti
se zagotovijo sredstva v proraèunu obèine.
Za uresnièevanje posebnih skupnih potreb in interesov
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prebivalcev krajevnih skupnosti lahko obèina pridobiva
sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebival-
cev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samo-
prispevkov. Tako pridobljena sredstva je obèina dolžna
posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim
namenom.

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potre-
bujejo za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti
zagotovi, in z njimi upravlja obèina.

Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih  opravil
za potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zago-
tavlja obèinska uprava.

71. èlen

Obèinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora obèine, èetrtine èlanov sveta krajevne skup-
nosti ali zbora obèanov krajevne skupnosti razpusti
svet krajevne skupnosti in razpiše predèasne volitve:
- èe se po najmanj trikratnem sklicu  ne sestane,
- èe ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statu-

tom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z
zakonom, predpisi in splošnimi akti obèine.

72. èlen

Svet lahko s sklepom doloèi krajevni praznik ter priz-
nanja in plakete krajevne skupnosti.

73. èlen

Delo sveta je javno. Javnost dela se zagotavlja z
obvešèanjem prebivalcev, z obvešèanjem obèinskega
sveta in župana, s posredovanjem pisnih sporoèil pre-
bivalcem ali sredstvom javnega obvešèanja ter z nav-
zoènostjo predstavnikov sredstev javnega obvešèanja
na sejah sveta.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBÈANOV PRI
ODLOÈANJU V OBÈINI

74. èlen

Oblike neposrednega sodelovanja obèanov pri
odloèanju v obèini so: zbor obèanov, referendum in
ljudska iniciativa. 

1. ZBOR OBÈANOV

75. èlen

Obèani na zboru obèanov:
a. obravnavajo pobude in predloge za spremembo

obmoèja obèine, njenega imena ali sedeža ter daje-
jo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja, 

b. obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi obèinami v širše
samoupravne lokalne skupnosti,

c. obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov obèine oziroma za spremembo
njihovih obmoèij,

d. predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališèa o
spremembah obmoèij naselij, imen naselij ter imen
ulic,

e. opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z
zakonom,

f. dajejo predloge obèinskim organom v zvezi z
pripravo programov razvoja obèine, gospodarjenja
s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

g. oblikujejo stališèa v zvezi z veèjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest,  energetskih objektov,
odlagališè odpadkov in nevarnih stvari,

h. obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališèa ter
odloèajo o zadevah, za katere je  tako doloèeno z
zakonom, s tem statutom ali odlokom obèine ter o
zadevah, za  katere tako sklene obèinski svet ali
župan.

Odloèitve, predloge, pobude, stališèa in mnenja zbora
obèanov so obèinski organi, v katerih pristojnost
posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri
izvajanju svojih nalog upoštevati. Èe pristojni obèinski
organ meni, da predlogov, pobud, stališè, mnenj in
odloèitev zbora obèanov ni mogoèe upoštevati, je
obèanom dolžan na primeren naèin in v primernem
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

76. èlen

Zbor obèanov se lahko sklièe za vso obèino, za eno ali
veè krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali
zaselek.

Zbor obèanov sklièe župan na lastno pobudo ali na
pobudo obèinskega sveta ali  sveta krajevne skupnos-
ti.

Župan mora sklicati zbor obèanov za vso obèino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v obèini, zbor
obèanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5
odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora obèanov mora vsebo-
vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor
obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev,
ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in
priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega pre-
bivališèa ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s
sklepom zavrne, èe ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroèi
pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu
na seznamu. Župan sklièe zbor obèanov najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
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77. èlen

Sklic zbora obèanov mora vsebovati obmoèje, za
katerega se sklicuje zbor obèanov, kraj in èas zbora
obèanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obièa-
jen naèin.

78. èlen

Zbor obèanov vodi župan ali od njega pooblašèeni
podžupan. Župan lahko zboru obèanov predlaga imen-
ovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor obèanov veljavno sprejema svoje odloèitve, pred-
loge, pobude, stališèa in mnenja, èe na zboru sodelu-
je najmanj pet odstotkov volivcev z obmoèja obèine, za
katero je zbor sklican.

Odloèitev zbora obèanov je sprejeta, èe zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Javni uslužbenec obèinske uprave, ki ga doloèi direk-
tor obèinske uprave, ugotovi sklepènost zbora
obèanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove
odloèitve ter vodi zapisnik o odloèitvah zbora. Z zapis-
nikom zbora obèanov direktor obèinske uprave sez-
nani obèinski svet in župana ter ga na krajevno obièa-
jen naèin objavi.

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBÈINE

79. èlen

Obèani lahko odloèajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov obèine, ki jih sprejema
obèinski svet, razen o proraèunu in zakljuènem raèunu
obèine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z
zakonom predpisujejo obèinski davki in druge dajatve.

Obèinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali
èlana obèinskega sveta.

Obèinski svet mora razpisati referendum, èe to zahte-
va najmanj pet odstotkov volivcev v obèini in èe tako
doloèa zakon ali statut obèine.

80. èlen

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
èlan obèinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po
sprejemu splošnega akta obèine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta obèine je treba obèinski svet pisno seznaniti s
pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refer-
enduma.

Èe je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis refer-
enduma, župan zadrži objavo splošnega akta do
odloèitve o predlogu ali pobudi oziroma do odloèitve
na referendumu.

81. èlen

Referendum se  opravi kot naknadni referendum, na
katerem obèani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt
obèine ali njegove posamezne doloèbe.
Èe je splošni akt obèine ali njegove posamezne
doloèbe na referendumu potrjen, ga mora župan
objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

Èe je splošni akt obèine ali njegove posamezne
doloèbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se
ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

Odloèitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt obèine zavrnjen ali so bile zavrnjene nje-
gove posamezne doloèbe, zavezuje obèinski svet, ki je
splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, spre-
jel, do konca njegovega mandata.

82. èlen

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis refer-
enduma o splošnem aktu obèine ali njegovih
posameznih doloèbah mora vsebovati že oblikovano
zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebo-
vati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet refer-
enduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refer-
enduma lahko da vsak volivec, politièna stranka v
obèini ali svet ožjega dela obèine. Pobuda mora biti
podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v obèini. Pod-
poro pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje oseb-
ne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališèa.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani obèinski svet in
pobudo predloži županu.

Èe župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega èlena ali je v nasprotju
z zakonom in s statutom obèine, o tem v osmih dneh
po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove,
da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Èe
pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila
vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika
in obèinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odloèitev župana
preizkusi upravno sodišèe.
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83. èlen

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na sez-
namu. O naèinu dajanja podpore odloèi župan s skle-
pom, s katerim se doloèi tudi obrazec seznama.
Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu. 

Župan doloèi obrazec za podporo z osebnim podpiso-
vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis
referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim
organom, pristojnim za vodenje evidence volilne prav-
ice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlože-
na, èe jo je v doloèenem roku podprlo s svojim podpi-
som zadostno število volivcev (5 % volivcev v obèini).

84. èlen

Obèinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odloèitve o predlogu župana ali obèinskega
svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih
dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referendu-
ma v skladu s èetrtim odstavkom prejšnjega èlena,
razen èe v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno
presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug
dela prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma doloèi obèinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo
odloèalo oziroma njegove doloèbe, o katerih se bo
odloèalo, besedilo referendumskega vprašanja, o
katerem se bo odloèalo na referendumu tako, da se bo
obkrožilo "ZA" oziroma "PROTI", dan razpisa  in dan
glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na naèin, ki je s
tem statutom doloèen za objavo splošnih aktov obèine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi obèinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih
obèilih.

85. èlen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi obèani, ki
imajo pravico voliti èlane obèinskega sveta.
Odloèitev na referendumu je sprejeta, èe zanjo glasu-
je veèina volivcev, ki so glasovali.
Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referen-
dumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka
izrekla veèina glasovalnih upravièencev oziroma
upravièenk, na doloèenem obmoèju, ki so glasovali,

pod pogojem, da se je glasovanja udeležila veèina
volivcev.
Èe je splošni akt obèine ali njegove posamezne
doloèbe na referendumu potrjen, ga mora župan
objaviti skupaj z objavo izida referenduma. 
Èe je splošni akt obèine ali njegove posamezne
doloèbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se
ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. 
Odloèitev volivcev na referendumu, s katero je bil
splošni akt obèine zavrnjen ali so bile zavrnjene nje-
gove posamezne doloèbe, zavezuje obèinski svet, ki je
splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, spre-
jel, do konca njegovega mandata.

86. èlen

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti
pri delu volilnega odbora odloèa obèinska volilna
komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo doloèbe zakona, ki ureja-
jo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v
kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni
samoupravi posamezno vprašanje drugaèe urejeno.

Poroèilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje
obèinska volilna komisija obèinskemu svetu ter ga
objavi na naèin, ki je v statutu obèine doloèen za obja-
vo splošnih aktov obèine.

3. SVETOVALNI REFERENDUM

87. èlen

Obèinski svet lahko pred odloèanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni refer-
endum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso obèino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z doloèbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu
obèine.

Odloèitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje obèinskih organov.

4. DRUGI REFERENDUMI

88. èlen

Obèani lahko odloèajo na referendumu o samo-
prispevkih in tudi o drugih vprašanjih, èe  tako doloèa
zakon. 
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Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z doloèbami tega statuta, èe z zakonom, ki doloèa in
ureja referendum, ni drugaèe doloèeno.

Odloèitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, èe je
zanjo glasovala veèina vseh volivcev v obèini oziroma
v delu obèine, za katerega se bo samoprispevek
uvedel.

5. LJUDSKA INICIATIVA

89. èlen

Najmanj pet odstotkov volivcev v obèini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge
odloèitve iz pristojnosti obèinskega sveta oziroma
drugih obèinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšn-
jega odstavka in postopka s pobudo se primerno
uporabljajo doloèbe zakona in tega statuta, s katerimi
je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis refer-
enduma o splošnem aktu obèine.

Èe se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
obèine ali drugo odloèitev obèinskega sveta, mora
obèinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odloèiti najkasneje v treh
mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

Èe se zahteva nanaša na odloèitve drugih obèinskih
organov, morajo ti o njej odloèiti najkasneje v enem
mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

90. èlen

Sredstva za neposredno sodelovanje obèanov pri
odloèanju v obèini na zborih obèanov in referendumih
ter njihovo izvedbo se zagotovijo v obèinskem pro-
raèunu.

VI. OBÈINSKE JAVNE SLUŽBE

91. èlen

Obèina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
doloèi, in javnih služb, za katere je tako doloèeno z
zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja obèina:
- neposredno v okviru obèinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb

zasebnega prava.

92. èlen

Na podroèju družbenih dejavnosti zagotavlja obèina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
- osnovnošolsko izobraževanje,
- predšolska vzgoja in varstvo otrok,
- osnovno zdravstvo in lekarna,
- osebna pomoè družini in
- knjižnièarstvo.

Obèina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
podroèjih, zlasti na podroèju glasbene vzgoje, izo-
braževanja odraslih, kulture, športa in drugih
dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

93. èlen

Obèina lahko skupaj z drugimi obèinami zaradi gospo-
darnega in uèinkovitejšega zagotavljanja javnih služb
ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izva-
janje javne službe.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic obèin iz prejšn-
jega odstavka v skladu z aktom o ustanovitvi in statuti
skupnih javnih podjetij in javnih zavodov, ter za uskla-
jevanje odloèitev obèin v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb, obèinski sveti udeleženih obèin ustanovijo skup-
ni organ, ki ga sestavljajo župani. Skupni organ opravl-
ja svoje naloge v imenu in za raèun obèin, ki so jo
ustanovile.

94. èlen

Na podroèju gospodarskih javnih služb obèina zago-
tavlja:
- oskrbo s pitno vodo,
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje

ostankov komunalnih odpadkov,
- odvajanje in èišèenje odpadnih in padavinskih

voda,
- javno snago in èišèenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih

površin,
- vzdrževanje obèinskih javnih cest in na drugih

podroèjih, èe tako doloèa zakon.

95. èlen

Obèina lahko doloèi 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 obèine.

96. èlen

Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo obèinske
javne službe, ustanavlja obèina z odlokom ob upošte-
vanju pogojev doloèenih z zakonom.
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97. èlen

Obèina lahko zaradi gospodarnega in uèinkovitega
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb
ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov
skupaj z drugimi obèinami skupno pravno osebo
javnega prava za izvajanje obèinskih javnih služb.

98. èlen

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih
pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za
obmoèje dveh ali veè obèin, obèinski sveti obèin
ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavlja-
jo župani obèin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se doloèijo nje-
gove naloge, organizacija dela in naèin sprejemanja
odloèitev, naèin financiranja in delitve stroškov za delo
skupnega organa.

99. èlen

Obèina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBÈINE

100. èlen

Premoženje obèine sestavljajo nepremiène in pre-
miène stvari v lasti obèine, denarna sredstva in prav-
ice.

Obèina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.

Za odloèanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja
obèine je pristojen obèinski svet, ki na predlog župana
sprejme naèrt ravnanja s premiènim premoženjem in
naèrt ravnanja z nepremiènim premoženjem v skladu z
zakonom. Sprejeti letni program ravnanja izvršuje
župan, ki odloèi in sklene pravni posel. 
Odprodaja ali zamenjava nepremiènin in premiènin v
lasti obèine se izvede v po postopku in na naèin, ki ga
doloèa zakon in podzakonski predpisi, ki veljajo za
odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

101. èlen

Obèina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov,
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

Obèina je pod pogoji, doloèenimi z zakonom upravièe-
na do sredstev finanène izravnave in drugih sredstev
sofinanciranja iz državnega proraèuna.

102. èlen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
obèine so zajeti v proraèunu obèine, ki ga sprejme
obèinski svet po postopku, doloèenem v poslovniku
obèinskega sveta.

Obèinski svet mora sprejeti proraèun obèine v roku, ki
omogoèa njegovo uveljavitev s 1. januarjem  leta, za
katerega se sprejema.

Za pripravo in predložitev proraèuna obèine obèinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren
župan.

Predlogi za poveèanje izdatkov proraèuna morajo vse-
bovati predlog za poveèanje prejemkov proraèuna ali
za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri èemer
poveèani izdatki ne smejo biti v breme proraèunske
rezerve, splošne proraèunske rezervacije ali v breme
dodatnega zadolževanja.

103. èlen

Proraèun obèine sestavljajo splošni del, posebni del in
naèrt razvojnih programov.

Splošni del proraèuna sestavljajo skupna bilanca pri-
hodkov in odhodkov, raèun finanènih terjatev in naložb
ter raèun financiranja.

Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti
neposrednih uporabnikov proraèuna obèine.

Naèrt razvojnih programov sestavljajo letni naèrti
razvojnih programov neposrednih uporabnikov pro-
raèuna obèine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgo-
roènega naèrtovanja.

104. èlen

Za izvrševanje proraèuna je odgovoren župan.

V okviru izvrševanja proraèuna ima župan pooblastila,
doloèena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi
zakona, odlokom o proraèunu obèine ali drugimi
splošnim aktom obèine.

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega
finanènega nadzora v skladu z zakonom in predpisom
ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi
zakona.

Župan je odredbodajalec za sredstva proraèuna. Za
izvrševanje proraèuna obèine lahko župan pooblasti
podžupana in posamezne javne uslužbence obèinske
uprave.
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Župan poroèa obèinskemu svetu o izvrševanju pro-
raèuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji seji.
Poroèilo mora vsebovati podatke in informacije,
doloèene z zakonom.

105. èlen

Proraèun obèine se sprejme z odlokom o proraèunu
obèine, rebalans proraèuna pa z odlokom o spremem-
bi proraèuna.

Odlok o proraèunu obèine doloèa tudi ukrepe za zago-
tavljanje likvidnosti proraèuna, prerazporejanje sred-
stev, zaèasno zadržanje izvrševanja proraèuna,
ukrepe za zagotavljanje proraèunskega ravnovesja ter
druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje
proraèuna.

V odloku o proraèunu se doloèi obseg zadolževanja
proraèuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi ele-
menti, ki jih doloèa zakon.

Rebalans proraèuna predlaga župan, èe se med izva-
janjem ne more uravnovesiti proraèuna obèine.

106. èlen

Èe proraèun obèine ni sprejet pred zaèetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje obèine zaèasno
nadaljuje na podlagi proraèuna za preteklo leto in za
iste programe kot v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o zaèasnem financiranju v
skladu z zakonom. Sklep velja najveè tri mesece in se
lahko na županov predlog s sklepom obèinskega sveta
podaljša še za tri mesece.

107. èlen

Sredstva proraèuna obèine se smejo uporabljati, èe so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, doloèeni
pogoji, le za namene in v višini, doloèeni s pro-
raèunom.

108. èlen

Proraèunskih sredstev ni mogoèe prerazporejati,
razen pod pogoji in na naèin, doloèen z zakonom ali
odlokom o proraèunu obèine.

Èe se med letom spremeni delovno podroèje pro-
raèunskega uporabnika, župan sorazmerno poveèa ali
zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, èe
se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame
drug uporabnik proraèuna, na katerega se sredstva
prerazporedijo, prenese sredstva v proraèunsko rezer-
vo.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poroèati
obèinskemu svetu v mesecu juliju oziroma na prvi
naslednji seji.

109. èlen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proraèun,
pripravi župan predlog zakljuènega raèuna proraèuna
in ga predloži obèinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zakljuènega raèuna proraèuna obvesti
župan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po
sprejemu.

110. èlen

Obèina se lahko dolgoroèno zadolži za investicije, ki jih
sprejme obèinski svet, v skladu s pogoji, doloèenimi z
zakonom.

111. èlen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
obèina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo
samo, èe je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki
jih doloèi obèinski svet. Soglasje izda župan.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je obèina,
odloèa na predlog župana obèinski svet.

112. èlen

Finanèno poslovanje obèine izvršuje knjigovodska
služba obèine.

113. èlen

Finanèno poslovanje obèine izvršuje finanèna služba v
okviru obèinske uprave ali skupnega organa obèinske
uprave.

Opravljanje posameznih nalog finanène službe ali
notranjega finanènega nadzora sme župan naroèiti pri
izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma
pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi pred-
pisi.

114. èlen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih
del izvaja župan obèine v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naroèanje.
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIÈNI AKTI OBÈINE

1. Splošni akti obèine

115. èlen

Splošni akti obèine so statut, poslovnik obèinskega
sveta, odloki in pravilniki.

Obèinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge naèrte razvoja obèine, obèinski proraèun in
zakljuèni raèun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloèi z drugim aktom, sprejme obèinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamièni akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov obèine ureja
poslovnik obèinskega sveta.

116. èlen

Statut je temeljni splošni akt obèine, ki ga sprejme
obèinski svet z dvotretjinsko veèino glasov vseh
èlanov obèinskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je pred-
pisan za sprejem odloka. Predlog sprememb in dopol-
nitev za prvo in drugo obravnavo pripravi statutarno
pravna komisija.

117. èlen

S poslovnikom, ki ga sprejme obèinski svet z
dvotretjinsko veèino glasov navzoèih èlanov, se uredi
organizacija in naèin dela obèinskega sveta ter ures-
nièevanje pravic in dolžnosti èlanov obèinskega sveta.

118. èlen

Z odlokom ureja obèina na splošen naèin zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe obèinske uprave
in doloèa naèin njihovega dela ter ustanavlja javne
službe.

Z odlokom ureja obèina tudi zadeve iz prenesene pris-
tojnosti, kadar je tako doloèeno z zakonom.

119. èlen

S pravilnikom se razèlenijo posamezne doloèbe statu-
ta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

120. èlen

Statut, odloki in drugi predpisi obèine morajo biti
objavljeni v uradnem glasilu obèine Uradnem vestniku
Zasavja in priènejo veljati petnajsti dan po objavi, èe ni
v njih drugaèe doloèeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako doloèi obèinski  svet.
2. Posamièni akti obèine

121. èlen

Posamièni akti obèine so odloèbe in sklepi.

S posamiènimi akti - sklepom ali odloèbo - odloèa obèi-
na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prene-
sene državne pristojnosti.

122. èlen

O pritožbah zoper posamiène akte, ki jih izdajo organi
obèinske  uprave v upravnem postopku, odloèa na
drugi stopnji župan, èe ni za posamezne primere z
zakonom drugaèe doloèeno.

O pritožbah zoper posamiène akte izdane v upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloèa
državni organ, ki ga doloèi zakon.

O zakonitosti dokonènih posamiènih aktov obèinskih
organov odloèa v upravnem sporu pristojno sodišèe.

IX. VARSTVO OBÈINE IN PRAVIC
POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ

123. èlen

Obèinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi
se posega v ustavni položaj in v pravice obèine.

124. èlen

Obèinski svet ali župan lahko zaèneta pred ustavnim
sodišèem spor o pristojnosti, èe državni zbor ali vlada
s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in
zakonih v pristojnosti obèine. Enako lahko postopa, èe
pokrajina ali druga obèina posega v njeno pristojnost.

125. èlen

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, èe osebe javnega in zasebnega prava z
dokonènimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na
škodo javnih koristi obèine. Župan mora od pristojnih
državnih organov zahtevati, da je obèina  obvešèena o
vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni
državni organ odloèa na podlagi predpisov obèine. Ta
organ mora obèino pisno obvestiti o zaèetku upravne-
ga postopka v osmih dneh. 
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126. èlen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, èe bi lahko bile v
teh postopkih oziroma èe so z že izdanimi akti
prizadete pravice in koristi obèine, doloèene z ustavo
in zakoni.

127. èlen

Delovna telesa so dolžna za potrebe obèinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajoèih se predpisov, ki
se tièejo koristi obèine. Na tej podlagi oblikuje obèins-
ki  svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

128. èlen

Vsako ministrstvo na svojem podroèju nadzoruje
zakonitost splošnih in posamiènih aktov, ki jih iz svoje
izvirne pristojnosti izdajajo župan, obèinski svet in
pooblašèeni delavci obèinske uprave.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov obèin zagotoviti ustrezno
sodelovanje, medsebojno obvešèanje in strokovno
pomoè organom obèin.

V zadevah, ki jih na organe obèine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

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 pris-
tojnosti.

XI. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE

129. èlen

Do sprejema novih predpisov se v obèini uporabljajo
predpisi, ki so jih sprejeli organi Obèine Trbovlje, èe
niso v nasprotju z zakonom.

130. èlen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Obèine Trbovlje - preèišèeno besedilo (UVZ, št.
28/07).

131. èlen

Ta statut zaène veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja.

Številka: 034 - 3/2011 - 25
Datum:   14. 11. 2011

Župan obèine Trbovlje
Vili TREVEN
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