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Pravna osnova:
- 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 in 14/15).

Občinskemu svetu Občine Metlika predlagamo, da po opravljeni razpravi sprejme predlog Statuta
Občine Metlika v 1. obravnavi.

Župan Občine Metlika
Darko Zevnik

OBRAZLOŽITEV:
Občina Metlika je sprejela trenutno veljavni Statut leta 2009 ter spremembe k temu leta 2010. V letu
2013 je bil s strani Ministrstva za notranje zadeve, Službe za lokalno samoupravo izveden nadzor, v
okviru katerega je bila preverjena skladnost občinskih predpisov z zakonodajo, med njimi tudi
Statuta Občine Metlika. V letu 2014 smo prejeli pisne pripombe na vsebino nekaterih občinskih
aktov ter poziv za odpravo neskladnosti z zakonodajo.
Na občinski upravi smo tako pripravili predlog novega Statuta Občine Metlika (Statut), ki je
pripravljen po vzoru novejših statutov posameznih občin ter po vzorcu statuta objavljenega na
spletni strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Vsebina predloga Statuta:
I. poglavje zajema splošne določbe:
V 2. členu so med ostalim navedene mestna in krajevne skupnosti na območju občine Metlika ter
določena njihova območja.
V 4. členu je kot uradno glasilo Občine, v katerem so objavljeni predpisi Občine, določen Uradni list
Republike Slovenije.
6. člen ureja simbole in praznik Občine. Oblika in vsebina grba in zastave v predlogu Statuta
podrobneje ni opisana (kot je to v trenutno veljavnem Statutu), temveč določba napotuje na odlok, ki
ureja grb in zastavo Občine. Kot nov žig je določen žig Nadzornega odbora.
V petem odstavku 6. člena je na predlog Komisije za statut in poslovnik dodan opis zakaj je praznik
Občine 26. novembra (kar ni v besedilu trenutno veljavnega Statuta).
II. poglavje opisuje naloge Občine:
V 8. členu so široko opisane naloge, ki jih izvaja Občina na različnih področjih, v naslednjem členu
pa je opredeljen način pridobivanja osebnih podatkov kot varovane kategorije, ki jih Občina
potrebuje pri opravljanju svojih nalog.
III. poglavje ureja organizacijo Občine:
V 10. členu so navedeni organi Občine ter skupne določbe, ki veljajo za te.
11. člen opredeljuje javnost dela organov Občine ter način zagotavljanja javnosti dela.

V 12. členu so določene naloge ter način ustanovitve občinske uprave ter vodenje in nadzor občinske
uprave.
V nadaljevanju Statut ureja Občinski svet, in sicer od 13. člena do 25. člena.
V 13. členu je določen način volitve članov občinskega sveta ter število članov, 14. člen pa ureja
način konstituiranja občinskega sveta. S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta preneha
mandat prejšnjim članom, preneha pa tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega sveta. Če pa
je bil član občinskega sveta kot predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega sklada
ali javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je občina, mu članstvo ne preneha s konstituiranjem
novega občinskega sveta, ampak v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega sklada
ali javnega podjetja.
15. člen določa, da člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno ter glede
nezdružljivosti posameznih funkcij s članstvom v občinskem svetu napotuje na zakon. Določa tudi
obveznost članov občinskega sveta spoštovati določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije.
V 16. členu so navedene pristojnosti občinskega sveta (trenutno veljaven Statut to ureja v 19. členu).
Pristojnosti občinskega sveta so tudi tiste, ki sicer izrecno niso navedene v tej določbi, v kolikor tako
določa statut ali zakon (22. točka tretjega odstavka 16. člena »odloča tudi o drugih zadevah, ki jih
določa zakon ali statut Občine«).
17. člen ureja seje občinskega sveta, sklicevanje in vodenje le-teh in določanje dnevnega reda.
V 18. členu so določene pravice članov občinskega sveta, med katerimi je tudi pravica vsakega člana
občinskega sveta, da lahko predlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu
določeno, da se sprejmejo na predlog župana.
v 19. členu je urejen način odločanja občinskega sveta, v 20. pa izvrševanje odločitev občinskega
sveta, za katere je odgovoren župan, ki o izvrševanju odločitev občinskemu svetu poroča najmanj
enkrat letno.
22. člen določa sestavo in pristojnosti Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
medtem ko glede postopka napotuje na določbe poslovnika občinskega sveta.
23. člen določa stalna delovna telesa občinskega sveta in njihovo sestavo. Glede teh apeliramo na
člane Občinskega sveta, da podajo svoje predloge določitve odborov v novem Statutu. H gradivu
prilagamo tudi tabelo primerjav vrste in sestave odborov v nekaterih občinah. Komisija za statut in
poslovnik je sicer predlagala preimenovanje sedanjega Odbora za družbene dejavnosti v Odbor za

družbene dejavnosti in mladino, vendar smatramo, da takšno poimenovanje ni ustrezno, saj ne
zajema celotne populacije občanov (starostniki in otroci).
V nadaljevanju sledijo določbe, ki se nanašajo na župana (26. člen – 32. člen).
V 26., 27. in 28. členu so določene naloge in pristojnosti župana, med katerimi je še vedno tudi
vodenje prireditvenega odbora Vinske vigredi (27. člen pristojnosti na področju zaščite in reševanja
in 28. člen pristojnosti v primeru izrednih razmer). Trenutno veljaven Statut ureja pristojnosti
župana v 37. členu.
29. člen v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi ureja objavo splošnih aktov. Navedeni
člen v drugem odstavku določa, da se lahko objava le-teh izvede najprej po poteku petnajstih dni po
njihovem sprejemu, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna in splošnih aktov, s
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ki se lahko objavijo
takoj po sprejemu (razlog je eventualna možnost za vložitev referenduma).
Navedeni člen določa tudi postopanja župana v primeru sprejetja nezakonitega akta ali odločitve s
strani občinskega sveta.
V 30. členu je določeno, da ima župan najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov
občinskega sveta. O imenovanju župan seznani občinski svet, kot ga tudi seznani s pooblastili, ki jih
ima podžupan.
V primeru, da svoje funkcije ne moreta opravljati ne župan ne podžupan, opravlja to funkcijo član
občinskega sveta, ki ga določi župan, oziroma če ga ta ne določi, najstarejši član občinskega sveta. V
času nadomeščanja se opravljajo tekoče naloge iz pristojnosti župana.
33. do 47. člen vsebuje določbe, ki se nanašajo na nadzorni odbor Občine. V tem delu predlog
Statuta, glede na trenutno veljavno besedilo, natančneje določa delo nadzornega odbora.
34. člen določa, da nadzorni odbor imenuje občinski svet izmed občanov, pogoj za imenovanje je VI.
stopnja strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja.
V trenutno veljavnem Statutu ni določena omejitev glede stopnje izobrazbe. Komisija za statut in
poslovnik je sicer predlagala kot pogoj najmanj VII. stopnjo izobrazbe, a je v predlog vnesen pogoj
VI. stopnje.
V 37. členu je urejen postopek izločitve člana nadzornega odbora.
38. člen določa obveznost nadzornega odbora, da sprejme letni program dela, v katerem določi
katere nadzore bo izvedel v določenem letu, kot tudi da sprejme predlog finančnega načrta, v
katerem predvidi sredstva potrebna za svoje delo. Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le,
če je tak nadzor določen v letnem programu dela, v kolikor ni, mora ta program najprej dopolniti.

Letni program mora nadzorni odbor objaviti na svetovnem spletu. Navedeni člen določa tudi, da svoj
program dela nadzorni odbor določa samostojno.
V nadaljevanju predlog statuta natančno določa način dela nadzornega odbora in akte, ki jih mora ta
sprejeti pri svojem delu.
45. člen predloga določa načine zagotavljanja javnosti dela nadzornega odbora.
V 47. členu je določeno, da imajo člani nadzornega odbora pravico do plačila za opravljeno delo v
skladu z aktom občinskega sveta.
48. člen ureja ustanovitev občinske uprave in organov skupne občinske uprave.
Občina ima lahko tudi druge organe, med njimi so tudi poveljnik in štab civilne zaščite (50. člen).
IV. poglavje ureja ožje dele občine:
Naloge mestne in krajevne skupnosti, ki jih te opravljajo samostojno, so urejene v 52. členu. Te so v
večjem delu enake kot v sedaj veljavnem Statutu, ki naloge našteva v 57. členu. V predlogu Statuta je
dodana tudi dikcija, da so mestna in krajevne skupnosti dolžne izvajati svoje naloge v skladu s
področno zakonodajo in

standardi, ki veljajo na posameznih področjih. Podrobneje se naloge

opredelijo z odlokom občine, ki bo sprejet po uveljavitvi predloga Statuta.
V 53. členu so določene naloge pri katerih krajevne in mestna skupnost sodelujejo pri opravljanju
javnih zadev v občini.
Glede izvolitve članov sveta mestne in krajevne skupnosti predlog napotuje na zakon. Funkcija člana
sveta je častna, torej sodelovanje v svetu ni plačljivo. Sveti mestne in krajevne skupnosti po predlogu
Statuta pri svojem delu smiselno uporabljajo določbe Poslovnika občinskega sveta.
60. člen ureja financiranje mestne in krajevnih skupnosti, s tem da se merila in financiranje nalog in
delovanja mestne in krajevnih skupnosti določijo z odlokom. Navedeni člen tudi določa, skladno z
zakonodajo na področju javnega naročanja, da postopke za oddajo javnih naročil po zakonu, ki ureja
postopke javnega naročanja, za potrebe mestne in krajevnih skupnosti in njihovih organov,
zagotavlja občinska uprava. Občinska uprava v skladu z veljavno prakso in določbami statuta še
naprej zagotavlja finančno računovodske storitve.
61. člen ureja pogoje in postopek razpustitve sveta mestne ali krajevne skupnosti.
V. poglavje ureja neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini:

V sklopu tega poglavja so določbe o zboru občanov, referendumu o splošnem aktu občine,
svetovalnem referendumu, drugih referendumih in ljudski iniciativi. Pretežni del te tematike urejajo
že državni predpisi (Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi).
VI. poglavje vsebuje določbe o občinskih javnih službah:
V sklopu tega poglavja so navedene oblike izvajanja javnih služb ter možnost ustanovitve skupne
pravne osebe javnega prava za izvajanje posamezne javne službe.
V VII. poglavju je urejeno premoženje in financiranje občine:
V 73. členu je našteto kaj vse sestavlja premoženje občine in način upravljanja in razpolaganja s tem
premoženjem. V nadaljevanju sledijo določbe o proračunu in izvrševanju proračuna, kot tudi
določbe o začasnem financiranju v primeru, če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se
nanaša.
79. člen določa pogoje prerazporejanja proračunskih sredstev, 80. člen zaključni račun občine, v
nadaljevanju pa je urejeno zadolževanje občine in javnih podjetij in javnih zavodov.
VIII. poglavje določa splošne in posamične akte občine:
Ta del predloga je vsebinsko enak kot trenutno veljaven Statut in razlikuje med splošnimi akti občine
(statut, poslovnik občinskega sveta, odlok, odredba, pravilnik in navodilo) ter posamičnimi akti
občine (odločba in sklep).
IX. poglavje ureja varstvo občine v razmerju do države:
Gre za pravico župana in občinskega sveta da vlagajo različna pravna sredstva.
X. poglavje ureja sodelovanje občine z drugimi občinami:
V sklopu tega poglavja so navedene tudi občine, ki so pobratene z Občino Metlika.
XI. poglavje vsebuje prehodni in končno določbo:
100. člen določa prehodno obdobje pri financiranju mestne in krajevnih skupnosti. Obstoječi način
financiranja, kot velja na podlagi trenutno veljavnega Statuta, se ohrani do 31. 12. 2017. V tem času
bo župan s predstavniki svetov mestne in krajevnih skupnosti določil način financiranja po izteku
prehodnega obdobja. Ta način bo določen v odloku, ki bo urejal naloge in financiranje mestne in
krajevnih skupnosti.

101. člen določa prenehanje veljavnosti predpisov. Z uveljavitvijo predloga Statuta preneha veljati
tudi Sklep o prazniku Občine Metlika (navedeni sklep je bil zgolj začasne narave in navedena
vsebina je urejena v Statutu).
Komisija za statut in poslovnik:
Predlog Statuta Občine Metlika je obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik na svoji 1. seji dne
7. 7. 2016 ter 2. seji dne 5. 9. 2016 Zapisnika sej prilagamo v priponki. Pripombe Komisije na
predlog Statuta so razvidne iz priloženih zapisnikov in so bile tudi upoštevane, z izjemo:
- preimenovanja odbora za družene dejavnosti v odbor za družbene dejavnosti in mladino in
- določitve VII. stopnja izobrazbe kot pogoja za imenovanje v nadzorni odbor Občine.
Postopek sprejema Statuta:
Postopek sprejema statuta ureja 128. člen trenutno veljavnega Statuta, ki določa, da gre za temeljni
splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta. Statut se sprejme po enakem postopku kot je predpisan za sprejem odloka. V skladu z določbo
72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika občinski svet razpravlja o predlogu odloka na
dveh obravnavah.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15) je Občinski svet Občine Metlika na svoji 13. redni
seji dne 6. 10. 2016 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Metlika sprejme predlog Statuta Občine Metlika v 1. obravnavi.

Številka:

Župan Občine Metlika

Metlika, dne 6. oktober 2016

Darko Zevnik

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine
Metlika na svoji ... redni seji dne ... sprejel

STATUT OBČINE METLIKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina statuta in izrazi)
(1) Ta statut določa območje občine Metlika, njen status in simbole, naloge občine, temeljna
načela za organizacijo, delovanje, oblikovanje in pristojnosti organov, ožje dele občine,
neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini, premoženje in financiranje občine,
njene akte in druga vprašanja skupnega pomena v občini, za katere tako določa zakon.
(2) V tem statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot
nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(območje, ime in sedež občine)
(1) Občina Metlika (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
zakonom na območju naslednjih krajevnih skupnosti in mestne skupnosti z naselji:
1. Krajevna skupnost Božakovo: Božakovo, Rakovec, Želebej.
2. Krajevna skupnost Dobravice: Dolnje Dobravice, Geršiči, Gornje Dobravice,
Krivoglavice.
3. Krajevna skupnost Drašiči: Drašiči, Kamenica, Krmačina, Vidošiči, Železniki.
4. Krajevna skupnost Grabrovec: Grabrovec.
5. Krajevna skupnost Gradac: Gradac, Klošter, Okljuka.
6. Krajevna skupnost Jugorje: Božič Vrh, Jugorje pri Metliki, Mačkovec pri Suhorju, Sela
pri Jugorju, Škemljevec.
7. Krajevna skupnost Krasinec: Krasinec.
8. Krajevna skupnost Lokvica: Dolnja Lokvica, Gornja Lokvica, Trnovec.
9. Mestna skupnost Metlika: Metlika, Križevska vas.
10. Krajevna skupnost Podzemelj: Boginja vas, Boršt, Grm pri Podzemlju, Kapljišče,
Mlake, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Škrilje, Zemelj.
11. Krajevna skupnost Radovica: Bojanja vas, Krašnji Vrh, Radoši, Radovica.
12. Krajevna skupnost Rosalnice: Čurile, Radoviči, Rosalnice, Svržaki.
13. Krajevna skupnost Slamna vas: Boldraž, Slamna vas.
14. Krajevna skupnost Suhor: Bereča vas, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Dole, Dolnji
Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Gornji Suhor pri Metliki, Hrast pri Jugorju,
Malo Lešče, Ravnace.

(2) Sedež občine je v Metliki, Mestni trg 24.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z
vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z zakonom, po postopku, ki ga določa
zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
3. člen
(naloge občine)
(1) Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja naloge določene z
zakonom ter naloge, ki jih določi s splošnim aktom občine na podlagi zakona.
(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti. Za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti mora država občini zagotoviti potrebna sredstva.
4. člen
(uradno glasilo občine)
(1) Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slovenije.
(2) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike
Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(3) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi
občinski svet.
(4) Splošni del proračuna se objavi v uradnem glasilu občine. Splošni in posebni del
proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
(uresničevanje lokalne samouprave)
(1) Občani občine so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine.
(2) Občani odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko organov občine ter neposredno
sodelujejo pri sprejemanju odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendumom
in ljudsko iniciativo.

(3) Na podlagi zakona ali odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja
vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki nepremičnin
na območju občine.
6. člen
(grb, zastava, žig in praznik Občine)
(1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik.
(2) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine podrobneje določa odlok.
(3) Občina ima žig okrogle oblike. Žig ima na zunanjem krogu na zgornji polovici napis:
Občina Metlika, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa ima navedbo sedeža občine:
Metlika, Mestni trg 24. V sredini žiga je grb občine. Na žigih posameznih organov so v
notranjem krogu še napisi: Občinski svet, Nadzorni odbor, Občinska volilna komisija, Posebna
občinska volilna komisija.
(4) Uporabo, hrambo in velikost žigov določi župan s sklepom.
(5) Praznik občine je 26. novembra, v spomin na uničenje belogardistične postojanke na
Suhorju leta 1942.
(6) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom,
organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
7. člen
(ožji deli občine)
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij
so v občini kot ožji deli občine ustanovljene mestna in krajevne skupnosti, ki so navedene v
drugem členu tega statuta.
(2) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. Mestna skupnost ima status krajevne
skupnosti.
(3) S tem statutom so določene naloge občine, ki jih na svojem območju in pretežno v korist
svojih prebivalcev izvajajo mestna in krajevne skupnosti.
(4) Mestna in krajevne skupnosti se lahko ustanovijo, ukinejo ali se lahko spremeni njihovo
območje s spremembo statuta občine. Pobudo za ustanovitev mestne ali krajevne skupnosti
ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali 15% volivcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bil ustanovljen ožji del občine. Pobudo za ukinitev mestne ali
krajevne skupnosti lahko da zbor krajanov ali 15% volivcev s tega območja. Pobuda volivcev
se poda po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo. Pobudo
mora občinski svet obvezno obravnavati. Statut se spremeni po prej na zboru krajanov ali
referendumu ugotovljeni volji prebivalcev mestne ali krajevne skupnosti o imenu in območju
nove mestne ali krajevne skupnosti. Sprememba statuta, s katero se ustanovi ali ukine

mestna ali krajevna skupnosti oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po
izteku mandata sveta ožjega dela občine.

II. NALOGE OBČINE
8. člen
(naloge občine)
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z
zakonom ali splošnim aktom občine, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema program razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga
gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma
gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski
trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo
stanovanj,
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 zavod (javna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti
in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo
občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za
kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in
institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije
tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem
območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s
katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
tako, da v skladu z merili in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva
pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter
spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred
elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
9. člen
(osebni podatki)
(1) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih
obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to
področje.
(2) Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
•
•
•
•
•
•

osebno ime,
naslov stalnega in začasnega prebivališča,
enotno matično številko občana,
datum in kraj rojstva oziroma datum smrti,
podatke o nepremičninah ter
druge osebne podatke v skladu z zakonom.

(3) Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na
katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage
obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca
centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega

upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti
dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke
občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zahteva občine mora
biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
(4) Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma
pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna. Podatke
lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po
elektronski poti.
(5) Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi tehnične
pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
(6) Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti, v skladu z nameni in pod pogoji
določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

III.

ORGANIZACIJA OBČINE
a.

Skupne določbe
10.
člen
(organi občine)

(1) Organi občine so:
• občinski svet,
• župan in
• nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni in neodvisni občinski organ, ki v
skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za
izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. Občina ima tudi
posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske
skupnosti.
(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo
v skladu z zakonom, tem statutom in poslovnikom občinskega sveta.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.
(6) Če ni v zakonu ali v tem statutu določeno drugače, lahko organi občine sprejemajo
odločitve, če je na seji navzoča večina članov organov občine.
(7) Mandatna doba organov občine traja štiri (4) leta, razen če zakon določa drugače.

(8) Razloge in postopek za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta in župana,
potrditev mandata nadomestnega člana oziroma nadomestne volitve ureja zakon.
11.
člen
(javnost dela)
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa
z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, objavljanjem predlogov predpisov in drugih
aktov občine, navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih
sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje
občinskih organov.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve
javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno-pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, poslovnik občinskega
sveta in poslovnik nadzornega odbora.
(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za
odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih v skladu z
zakonom.
(5) Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja dostop do informacij javnega značaja.

12.
člen
(občinska uprava)
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča v upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi
tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.
(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
(5) Direktorja občinske uprave, ki je za svoje delo odgovoren županu, imenuje in razrešuje
župan.

b.

Občinski svet
13.
člen
(občinski svet)

(1) Občinski svet občine šteje 19 članov, od tega se en član sveta voli na podlagi posebne
volilne pravice pripadnikov romske skupnosti.
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
Osemnajst članov sveta se voli po proporcionalnem načelu, en član sveta, ki se voli na
podlagi posebne volilne pravice pripadnikov romske skupnosti, pa se voli po večinskem
načelu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta v skladu z zakonom odloči
občinski svet z odlokom.
14.
člen
(konstituiranje občinskega sveta)
(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica
mandatov članov občinskega sveta. Konstituiranje občinskega sveta določata zakon in
poslovnik občinskega sveta.
(2) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20-tih dneh po izvolitvi
članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev pa najkasneje v
10-tih dneh po drugem krogu volitev.
(3) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sveta preneha mandat prejšnjim članom
občinskega sveta. S konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah občinskega
sveta.
(4) Če je bil član občinskega sveta, ki mu je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena
prenehal mandat, kot predstavnik občine imenovan v organ javnega zavoda, javnega
podjetja ali sklada, katerega ustanoviteljica je občina, mu to članstvo preneha v skladu z
ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja ali sklada.
15.
člen
(nepoklicnost in nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami in delom določa
zakon.
(3) Glede poslovanja občine s pravnimi in fizičnimi osebami, ki so povezane s funkcijo člana
občinskega sveta, se upoštevajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije.

(4) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo
župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.
16.
člen
(pristojnosti občinskega sveta)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine.
(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta statut.
(3) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
1. sprejema statut občine,
2. sprejema odloke in druge občinske akte,
3. sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
4. sprejema občinski proračun in zaključni račun,
5. v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt ravnanja s
stvarnim in finančnim premoženjem občine,
6. sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na
predlog župana,
7. razpisuje referendum,
8. v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in
javnih podjetjih,
9. potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje
mandata občinskih funkcionarjev,
10. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov
občinskega sveta,
11. nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev
občinskega sveta,
12. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem statutom,
zakonom ali odlokom določeno drugače,
13. ugotavlja izpolnjevanje pogojev za ukinitev statusa javnega dobra lokalnega pomena,
na podlagi predhodno pridobljenega mnenja sveta mestne ali krajevne skupnosti na
območju katere se to javno dobro nahaja,
14. ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vzpostavitev statusa javnega dobra lokalnega
pomena,
15. odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
16. določa vrste lokalnih javnih služb in način njihovega izvajanja,
17. ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v
skladu z zakonom,
18. daje soglasje ali mnenje k imenovanju direktorjev, ravnateljev in drugih vodilnih oseb
javnih zavodov, kolikor ni drugače določeno z odlokom, ki ureja delovanje javnega
zavoda,
19. imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, člane sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine
ustanovljenih na podlagi zakona,

20. sprejme letni načrt na področju športa, kulture in socialnega varstva,
21. odloča o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon
ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ,
22. odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.
17.
člen
(seje občinskega sveta)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu z zakonom.
(3) Župan predstavlja in sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in
poslovnika občinskega sveta glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih
sklicati najmanj štirikrat letno, nima pa pravice glasovanja.
(4) Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana, če je
župan odsoten ali zadržan, sklic seje občinskega sveta pa je v skladu s prejšnjim odstavkom
načrtovan ali je nujen.
(5) Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana
občinskega sveta.
(6) Če je župan zadržan ali odsoten vodi sejo podžupan.
(7) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega
sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
(8) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov
občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo. Župan mora
dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.
(9) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko
skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
(10) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(11) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta ter pomoč pri pripravi, sklicevanju in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij
in odborov zagotavlja občinska uprava.
(12) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje dnevnega reda in njegovo
sprejemanje ter druge zadeve, pomembne za delo občinskega sveta, podrobneje ureja
poslovnik občinskega sveta.

18.
člen
(pravice člana občinskega sveta)
(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in odločati o vseh
zadevah iz pristojnosti občinskega sveta.
(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na
predlog župana.
(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red,
ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(4) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
(5) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na
vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
(6) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu in članom občinskega
sveta. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
19.
člen
(odločanje občinskega sveta)
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa
sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali ta statut določa
drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je
tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet ali če tako zahteva najmanj ¼
članov občinskega sveta.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja
delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
20.
člen
(izvrševanje odločitev občinskega sveta)
(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgovoren župan.
(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega
sveta.
(3) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju njegovih odločitev najmanj enkrat letno.

21.
člen
(predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta)
Predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta ureja zakon.
22.
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine ima pet
članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji prvi seji.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
• občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge
organe, ki jih imenuje občinski svet;
• občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi
vprašanji v občini;
• pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki
občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev;
• izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznosti funkcionarjev;
• obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.
(3) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi
delo komisije.
23.
člen
(stalna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
• odbor za družbene dejavnosti,
• odbor za gospodarstvo, finance in premoženje,
• odbor za kmetijstvo,
• odbor za urejanje prostora in komunalo,
• komisija za statut in poslovnik.
(2) Vsak odbor in komisija iz prejšnjega odstavka ima pet članov, od tega so najmanj trije
člani občinskega sveta. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta.
24.
člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s
poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem
splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Podrobneje določa način dela komisije in odborov občinskega sveta poslovnik občinskega
sveta.
(5) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega
sveta ali delovno telo v celoti na obrazložen predlog najmanj četrtine članov občinskega
sveta. Predlog novih kandidatov za predsednika in člane delovnih teles občinskega sveta
pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje
občinskega sveta.
25.
člen
(ustanovitev občasnih delovnih teles)
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njihovo sestavo in
naloge.
c.

Župan

26.
člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
(2) Poleg tega župan predvsem:
1. predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna,
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
2. izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog
izvrševanja občinskega proračuna,
3. skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta ter za
zakonitost dela občine,
4. sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem,
5. potrjuje investicijske dokumente za občinske investicije,
6. predlaga ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
ureditev njihovega delovnega področja, notranjo organizacijo občinske uprave,
7. določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih
uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi
in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
8. imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske
uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
9. usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

10. vodi prireditveni odbor Vinske vigredi,
11. opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
27.
člen
(pristojnosti na področju zaščite in reševanja)
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
1. skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
2. imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
3. sprejme načrt zaščite in reševanja,
4. vodi zaščito, reševanje in pomoč,
5. določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in
pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
6. ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju
občine,
7. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
8. v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
9. predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost
v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
28.
člen
(pristojnosti v primeru izrednih razmer)
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje
občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne
ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
člen
29.
(objave splošnih aktov)
(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine v uradnem glasilu
občine, določenem s tem statutom.
(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna in splošnih
aktov, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ki se
lahko objavijo takoj po sprejemu, opravi župan najprej po poteku petnajstih dni po
sprejemu.
(3) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit
in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer
mora navesti razloge za zadržanje.
(4) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri
ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

(5) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v
nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
(6) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na
nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
(7) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v
opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
neprimernost take odločitve.
30.
člen
(podžupan)
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj 1 podžupana. Podžupan
pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za
katere ga župan pooblasti.
(2) Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.
(3) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžupana obvesti župan o tem občinski
svet, pri čemer ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter nalogami, pri katerih
mu pomaga.
(4) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prejšnjega odstavka, podžupan na podlagi
zakona nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času poleg
svojih opravlja še tekoče naloge iz pristojnosti župana.
(5) V času opravljanja funkcije župana zaradi predčasnega prenehanja mandata župana,
podžupan nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
31.
člen
(nadomeščanje župana in podžupana)
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije,
nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
(3) Podžupan, ki ga določi župan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
začasno, do nastopa mandata novoizvoljenega župana, opravlja funkcijo župana, razen če je
župan razrešen.

(4) Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana kot tudi, če je
župan razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to
funkcijo.
32.
člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)
(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine, če je tako določeno v zakonu
ali drugem predpisu.
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna
telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
d.

Nadzorni odbor občine
člen
33.
(nadzorni odbor občine)

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, s pristojnostmi
določenimi z zakonom.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov mestne in krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

34.
člen
(imenovanje članov nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
(2) Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in
primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
35.
člen
(konstituiranje nadzornega odbora)
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju članov skliče župan. Nadzorni odbor
se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika nadzornega
odbora.
36.
člen
(delovanje nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, postopkovne ter organizacijske
odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov
navzočih članov.
(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje, koordinira izvajanje
letnega nadzornega programa in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik
nadzornega odbora. Podpredsednik nadzornega odbora nadomešča predsednika v primeru
njegove odsotnosti.
(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor
z večino glasov vseh članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt občine in začne
veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.
(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, nadzore pa opravlja na sedežih
nadzorovanih oseb.
(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.
37.
člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
(1) Član nadzornega odbora se mora takoj, ko izve za okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov izločiti iz nadzora in odločanja na seji
in o tem nemudoma pisno obvesti predsednika in ostale člane nadzornega odbora.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
• je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec
nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski
zvezi, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti ali
v svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska zveza,
zunajzakonska skupnost ali registrirana istospolna partnerska skupnost
prenehala;
• je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec, rejnik ali rejenec
odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca
nadzorovane osebe;
• je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet
nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in drug član
nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
38.
člen
(program dela nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program dela in
predlog finančnega načrta. Letni program dela in njegove dopolnitve in spremembe nadzorni
odbor objavi na svetovnem spletu. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor
županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem
programu dela. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program dela,
mora najprej dopolniti program.
(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi obseg nadzora in
čas, v katerem bo potekal ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. Sklep
se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi neposrednega, posrednega uporabnika
občinskega proračuna ali druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri
katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovana oseba).
(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost izvajanja letnega programa dela, sprejme
poročilo in zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.
(5) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu
svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(6) Dokončno poročilo o izvedenem nadzoru nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi. V
kolikor je nadzorovana oseba občina, se pošlje dokončno poročilo županu. Nadzorni odbor
dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, objavi na svetovnem
spletu.
39.
člen
(predmet nadzora)
(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na podlagi preverjanj
poslovnih poročil in zaključnih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge
dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno,
učinkovito in gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.
(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim bi omejeval
samostojnost občinskih organov in organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru
predložiti na vpogled vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzorni odbor ne sme fotokopirati ali drugače
razmnoževati dokumentov, ki so predmet nadzora.
40.
člen
(osnutek poročila nadzornega odbora)
(1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen s sklepom o
izvedbi nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila nadzorovane
osebe.
(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila
izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni
odbor sprejme ali zavrne osnutek poročila o nadzoru.
(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za
njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku
osmih (8) dni po sprejemu. Osnutek poročila podpiše predsednik nadzornega odbora.
(5) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
41.
člen
(odzivno poročilo)
(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih (15) dni od prejema osnutka poročila o
nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba
razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
42.
člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)
(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga
pošlje nadzorovani osebi.
(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom
o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni minister.

(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v
nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja)
in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.
(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.
(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi,
proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.
(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke
lahko dosegla pri manjših stroških.
(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba
dosegla večje učinke.
(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti
(za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša
poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje.
43.
člen
(postopanje nadzornega odbora)
(1) V priporočilih in predlogih mora nadzorni odbor določiti rok, v katerem mora odgovorna
oseba nadzorovanega organa poročati odboru o njihovih izvajanjih oziroma o razlogih, če
priporočil in predlogov ne upošteva.
(2) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
(15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče
Republike Slovenije.
(3) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana
oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.

44.
člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega
odbora.
(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati
priporočila in predloge nadzornega odbora.
člen
45.
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo programa dela, sprememb
programa dela in dokončnimi poročili, ki so izkazano vročena nadzorovani osebi, kar je
objavljeno na svetovnem spletu. Nadzorni odbor posreduje županu in občinskemu svetu
letno poročilo o svojem delu, ki se uvrsti na sejo občinskega sveta in se tako javno predstavi.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji
ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine
oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
(4) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o
njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so
podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge,
zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
(5) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora
določi nadzorni odbor s svojim poslovnikom.
(6) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega
odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
46.
člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni
proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora.
47. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z
aktom občinskega sveta.

e. Občinska uprava
48. člen
(ustanovitev)
(1) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi
njeno notranjo organizacijo in delovno področje.
(2) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami
ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave. Organizacija in delo skupne
občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov
sprejmejo občinski sveti občin.
(3) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
(4) Podrobnejše delovanje občinske uprave določajo zakon in drugi predpisi.
f. Drugi organi občine
49. člen
(drugi organi občine)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s
posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona, s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov
posameznega organa.
50. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno
vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE
51. člen
(status mestne in krajevne skupnosti)
(1) Mestna in krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog, ki jih
opravljajo samostojno, v skladu s tem statutom. Mestna in krajevne skupnosti ne morejo biti
delodajalec.

(2) Mestna in krajevne skupnosti nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun. Pravni posli, ki jih sklenejo brez soglasja župana, so nični, vendar lahko predpis
občine, ki je potreben za izvršitev proračuna, določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti
pravni posli, ki jih sklenejo mestna in krajevne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja
župana.
(3) Mestna in krajevne skupnosti odgovarjajo za svoje obveznosti z denarnimi sredstvi, ki so
jim zagotovljena za delovanje s proračunom občine za posamezno proračunsko leto. Mestna
in krajevne skupnosti za svoje obveznosti ne morejo odgovarjati s premoženjem, ki jim ga
prenese občina v upravljanje. Občina odgovarja za obveznosti mestne in krajevnih skupnosti
subsidiarno.
(4) Mestno oziroma krajevno skupnost zastopa predsednik sveta mestne oziroma krajevne
skupnosti.
(5) Mestna in krajevne skupnosti imajo svoj žig. Velikost, uporabo in hrambo žigov določi
župan s sklepom.
52. člen
(naloge mestne in krajevnih skupnosti)
(1) Mestna in krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo
na prebivalce mestne in krajevne skupnosti. Mestna in krajevne skupnosti praviloma
samostojno:
• upravljajo z lastnim premoženjem in s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo
ali upravljanje,
• skrbijo za vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih javnih površin na svojem
območju, če ni z odlokom določeno drugače,
• pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter
organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina,
• pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi
na svojem področju,
• skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen
način, če ni z odlokom določeno drugače.
(2) Mestna in krajevne skupnosti izvajajo svoje naloge v skladu področno zakonodajo in
standardi, ki veljajo na posameznih področjih.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z odlokom.

53. člen
(sodelovanje pri opravljanju nalog občine)
Mestna skupnost in krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in
sicer:
• dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na območju občine na
področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v
komunalno infrastrukturo in investicij v javno razsvetljavo ter sodelujejo pri nadzoru nad
opravljenimi deli,
• sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja javnih služb,
• dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri
njihovi sanaciji,
• dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih
prostorov, sprehajalnih poti ipd. in pri tem sodelujejo,
• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov
in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih
posredujejo pristojnemu organu občine,
• dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo do spremembe
režima vodnih virov,
• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na
področju urejanja prostora in varstva okolja,
• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
• spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter
po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
• dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je
skupnostim dano za uporabo za opravljanje njihovih nalog,
• dajejo mnenje k ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena na njihovem območju,
• na področju družbenih dejavnosti sodelujejo s socialnimi službami, vzgojno-varstvenimi,
zdravstvenimi, kulturnimi in športnimi organizacijami, organizirajo sosedsko pomoč in
spodbujajo društveno dejavnost,
• dajejo pobude in predloge za uresničevanje drugih skupnih interesov občanov v
posamezni mestni oziroma krajevni skupnosti,
• opravljajo druge naloge, ki jih določi občinski svet ali župan.
54. člen
(svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti)
(1) Organ mestne skupnosti in krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volivci s stalnim
prebivališčem na območju mestne oziroma krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta
določa zakon.
(2) Volitve članov sveta mestne skupnosti in krajevnih skupnosti se na podlagi razpisa župana
opravijo hkrati z volitvami članov občinskega sveta.

(3) Število članov sveta posamezne mestne oziroma krajevne skupnosti določa odlok.
(4) Funkcija člana sveta mestne in krajevne skupnosti je častna.
55. člen
(sklic prve seje sveta mestne in krajevnih skupnosti)
(1) Prvo sejo sveta novo konstituirane mestne skupnosti in krajevne skupnosti skliče župan
najkasneje dvajset (20) dni po izvolitvi članov sveta mestne ali krajevne skupnosti, sejo pa
vodi najstarejši novoizvoljeni član sveta.
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti skliče prejšnji
predsednik sveta mestne oziroma krajevne skupnosti najkasneje dvajset (20) dni po izvolitvi
članov sveta mestne ali krajevne skupnosti, sejo pa vodi najstarejši novoizvoljeni član sveta.
(3) Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.
(4) Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za
konstituiranje občinskega sveta.
56. člen
(predsednik in podpredsednik sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti)
(1) Svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani sveta mestne oziroma krajevne skupnosti.
(2) Predsednik sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti predstavlja in zastopa skupnost,
sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, določene s tem statutom in poslovnikom
občinskega sveta.
(3) Svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli
podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi
predsednik.
57. člen
(seje sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti)
(1) Svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice
glasovati.
(3) Predsednik sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti skliče svet najmanj štirikrat na
leto oziroma večkrat v primeru, če je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet mestne
skupnosti oziroma krajevne skupnosti, če to zahteva župan, najmanj polovica članov
občinskega sveta ali najmanj tretjina članov sveta mestne oziroma krajevne skupnosti.

(4) Za delovanje sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti se smiselno uporablja
poslovnik občinskega sveta.
58. člen
(naloge sveta mestne skupnosti in krajevne skupnosti)
(1) Svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem
statutom naloge mestne oziroma krajevne skupnosti. Svet tudi:
• obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje mestne oziroma
krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
• daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
• sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s
premoženjem skupnosti.
(2) Mnenja in stališča ter pobude iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na predloge splošnih
aktov občine, mora predlagatelj v postopku priprave predloga za obravnavo na občinskem
svetu obravnavati in občinskemu svetu o tem pisno poročati.
(3) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta mestne in krajevne skupnosti niso pogoj za
izvrševanja nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih
ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom določeno drugače.
(4) Svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj
sklicuje zbore krajanov mestne oziroma krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora
krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
59. člen
(premoženje mestne in krajevnih skupnosti)
(1) Mestna in krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine,
premičnine, denarna sredstva in pravice.
(2) Mestna in krajevne skupnosti morajo s svojim premoženjem gospodariti kot dober
gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, določbe zakona, ki ureja javne finance, ki urejajo financiranje neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna in določbe tega statuta.
(3) Če mestna ali krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta,
preidejo vse njene pravice in obveznosti na ožje dele občin, ki nastanejo z združitvijo ali
razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine, če teh ni pa na občino.

60. člen
(financiranje mestne in krajevnih skupnosti)
(1) Delovanje mestne in krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s
prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s
prihodki od premoženja ožjega dela občine.
(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja mestne in krajevnih skupnosti se
določijo z odlokom.
(3) Mestna in krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
(4) Prihodki in odhodki mestne in krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki
jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in predlagajo njihovi sveti. Mestna in krajevne
skupnosti so dolžne pripraviti predlog finančnega načrta za naslednje leto v roku, ki ga za vse
proračunske uporabnike določi župan.
(5) Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana
občinski svet.
(6) Občina ne prevzema finančnih obveznosti mestne in krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v
proračunu občine.
(7) Za izvrševanje finančnega načrta mestne in krajevnih skupnosti je odgovoren predsednik
sveta mestne oziroma krajevne skupnosti. Mestna in krajevne skupnosti lahko imajo svoje
transakcijske račune. Sklep o posebnem transakcijskem računu izda župan.
(8) Za izvrševanje finančnih načrtov mestne in krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe
predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
(9) Finančno računovodske storitve in postopke za oddajo javnih naročil po zakonu, ki ureja
javno naročanje, za potrebe mestne in krajevnih skupnosti in njihovih organov zagotavlja
občinska uprava.
61. člen
(razpustitev sveta mestne in krajevne skupnosti)
(1) Občinski svet lahko na pisno utemeljen in obrazložen predlog župana, nadzornega odbora
občine, četrtine članov sveta mestne ali krajevne skupnosti ali zbora občanov mestne ali
krajevne skupnosti razpusti svet mestne in krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:
• če se po najmanj trikratnem zaporednem sklicu svet mestne ali krajevne skupnosti ne
sestane na sklepčni seji,
• če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
• če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so
skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

(2) Ob razpustitvi sveta mestne ali krajevne skupnosti občinski svet razpiše predčasne volitve
v svet mestne oziroma krajevne skupnosti. Do izvolitve novih organov mestne oziroma
krajevne skupnosti opravlja naloge te skupnosti pooblaščenec, ki ga imenuje občinski svet.
(3) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine mestno ali krajevno skupnost, če ugotovi,
da svet mestne ali krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane
sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog mestne ali
krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI
a. Zbor občanov
62. člen
(zbor občanov)
(1) Občani na zboru občanov:
• obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali
sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
• obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma
za spremembo njihovih območij,
• predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen
naselij ter imen ulic,
• dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine,
gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
• oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja energetskih objektov,
odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
• obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako
določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v
katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev
zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
63. člen
(sklic zbora občanov)
(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen posamezen del na lastno pobudo ali
na pobudo občinskega sveta ali sveta mestne ali krajevne skupnosti.
(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in
čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način in na spletni strani
občine.
64. člen
(zahteva občanov za sklic zbora)
(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine
ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov za del občine pa na
zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev tega dela.
(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve,
ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča
ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni
podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali
prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
65. člen
(vodenje zbora občanov)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov
predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če
na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki
sodelujejo na zboru.
(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora
občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana
ter ga na krajevno običajen način objavi.
b. Referendum o splošnem aktu občine
66. člen
(referendum o splošnem aktu občine)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine,
ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na
predlog župana ali člana občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v
občini, in če tako določa zakon ali statut občine. Pobudo za vložitev zahteve za razpis
referenduma mora podpreti najmanj 100 volivcev v občini.
(4) Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
(5) Referendum o splošnem aktu občine ureja zakon.
c. Svetovalni referendum
67. člen
(svetovalni referendum)
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše
svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, ki
urejajo referendum o splošnem aktu občine in zakonom, ki ureja referendum in ljudsko
iniciativo.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
d. Drugi referendumi
68. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če
tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona o lokalni
samoupravi, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
e. Ljudska iniciativa
69. člen
(ljudska iniciativa)
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega
akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo
se primerno uporabljajo določbe tega statuta o številu volivcev, ki morajo podpreti pobudo

za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu in zakona, s katerimi je urejen
postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev
občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti
najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.
70. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in
referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
71. člen
(občinske javne službe)
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom lahko sama določi, in
javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina.
(2) Občina lahko na podlagi pooblastila zakona določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti
pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
(3) Vrste javnih služb ter način in oblike izvajanja občinskih javnih služb uredi občina z
odlokom v skladu z zakonom.
72. člen
(izvajalci javnih služb)
(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja
občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in občinskim odlokom podeli
koncesijo.
(3) Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja dejavnosti javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za
izvajanje javne službe.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
73. člen
(premoženje občine)
(1) Premoženje občine je finančno in stvarno premoženje v lasti občine. Finančno
premoženje so denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na
kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in
nepremičnine.
(2) Upravljanje in ravnanje s premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga
določajo zakoni in predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje s stvarnim in finančnim
premoženjem.
(3) Neodplačna pridobitev premoženja je možna v skladu z zakonom.
(4) O odtujitvi in pridobitvi premičnin in nepremičnin odloča občinski svet. O pridobitvi in
odtujitvi premičnin in nepremičnin lahko odloča tudi župan do vrednosti, ki jo določi občinski
svet z odlokom.
74. člen
(proračun občine)
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine,
ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1.
januarjem leta, za katerega se sprejema.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z
zakonom je odgovoren župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje
prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki
ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme
dodatnega zadolževanja.
(5) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del ter načrt razvojnih programov:
• Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
• Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna
občine.
• Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti
dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.

75. člen
(izvrševanje proračuna občine)
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila določena z zakonom, predpisi
izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom
in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko
župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju
tekočega leta. Poročilo vsebuje podatke in informacije določene z zakonom.
76. člen
(odlok o proračunu občine)
(1) Proračun občine in njegove spremembe sprejme občinski svet z odlokom.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna,
prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih
poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.
(4) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katerega se
sprejeti proračun nanaša. Spremembe in dopolnitve proračuna sprejme občinski svet z
odlokom.
(5) Rebalans proračuna predlaga župan, če med izvajanjem v proračunskem letu ni možno
uravnovesiti proračuna občine. Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.
77. člen
(začasno financiranje)
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje
občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste programe.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri
mesece in se lahko na županov predlog, s sklepom občinskega sveta, podaljša še za tri
mesece.

78. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim
aktom določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.

79. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z
zakonom ali odlokom o proračunu občine.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo, oziroma če se uporabnik
ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva
prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
(3) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu.
80. člen
(zaključni račun proračuna)
(1) Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega
računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo,
pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
81. člen
(zadolževanje občine)
(1) Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki so predvidene v občinskem
proračunu, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Obseg zadolžitev se določi v odloku o proračunu.
82. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, se
lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo, samo če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki
jih določi občinski svet.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k
zadolževanju in poroštvu odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(4) Občine morajo o zadolževanju oseb javnega sektorja in izdajanju poroštev po tem členu
in zadolževanju po prejšnjem členu obveščati ministrstvo, pristojno za finance, na način in v
rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
83. člen
(finančno poslovanje občine)
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme
župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
84. člen
(javno naročanje)
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.

VIII.

SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
a. Splošni akti občine
85. člen
(splošni akti občine)

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in
navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine
ter občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali
posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
86. člen
(statut občine)
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino
glasov vseh članov občinskega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan s poslovnikom občinskega sveta
za sprejem odloka.
87. člen
(poslovnik občinskega sveta)
(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov,
se podrobneje uredi organizacija in način dela občinskega sveta in delovnih teles občinskega
sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.
(2) Poslovnik občinskega sveta primerno uporabljajo pri svojem delu sveti mestne in
krajevnih skupnosti.
88. člen
(odlok občine)
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe
občinske uprave in določa način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe javnega prava,
izvajalce občinskih javnih služb in ureja druge zadeve, če je tako določeno z zakonom.
(2) Proračun občine, sprememba proračuna občine, rebalans proračuna in zaključni račun
proračuna se sprejemajo z odlokom.
(3) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z
zakonom.
89. člen
(odredba)
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja
v takih razmerah.
90. člen
(pravilnik)
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega
izvrševanja.
91. člen
(navodilo)
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri
izvrševanju določb statuta ali odloka.

b. Posamični akti občine
92. člen
(posamični akti občine)
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – odločbo ali sklepom – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
93. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem
postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne
pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu
pristojno sodišče.
94. člen
(pooblastila v upravnih zadevah)
Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti se
podeljujejo uradnim osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na podlagi zakona.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
95. člen
(pravno varstvo)
(1) Občinski svet ali župan lahko vložita zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti
predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
(2) Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če
državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine.
(3) Župan lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s
katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe
javnega ali zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih
koristi občine.

(4) Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervinent, če
bi bile lahko v teh postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
96. člen
(mnenja o predlogih predpisov)
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih
se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki
ga pošlje državnemu zboru.

X. SODELOVANJE OBČINE Z DRUGIMI OBČINAMI
97. člen
(medobčinsko sodelovanje)
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami in
državo.
(2) Občina lahko sodeluje tudi s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z
mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
(3) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta
namen ustanavlja zveze in z njimi združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja ter druge organe in
službe za opravljanje skupnih zadev.
(4) Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in
skupnega zagotavljanja skupnih interesov združuje v združenja.
98. člen
(organ skupne občinske uprave)
V aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki ga je občina ustanovila skupaj z drugimi občinami,
se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
99. člen
(pobratene občine)
(1) Občina Metlika je pobratena z občino Ronchi dei Legionari iz Italije, občino Wagna iz
Avstrije in občino Ozalj iz Hrvaške.
(2) Zaradi negovanja in razvijanja prijateljskih in strokovnih vezi na področju gospodarstva,
športa, kulture, mladine in drugih področij občina navezuje in ohranja stike z domačimi in
tujimi občinami.

XI.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

100.
člen
(financiranje mestne in krajevnih skupnosti)
(1) Do 31. 12. 2017 se mestna skupnost in krajevne skupnosti financirajo iz prispevka za
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, iz deleža sredstev občinskega proračuna, in sicer
deleža povprečnine, lastnih sredstev in drugih virov.
(2) Odstotek sredstev zagotovljene porabe za financiranje mestne in krajevnih skupnosti se
določi za vsako leto posebej, ob pripravi proračuna za naslednje leto.
(3) Delež teh sredstev se za mestno in vsako krajevno skupnost določi na naslednji način:
določen % x povprečnina
-------------------------------------število prebivalcev občine

x

število prebivalcev
mestne oziroma krajevne
skupnosti

(4) Sredstva zbrana z vplačili nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se v višini 70%
namenijo mestni oziroma krajevni skupnosti, kjer so bila zbrana (in se prvenstveno
uporabljajo za pridobivanje in opremljanje gradbenih parcel in za investicije na področju
komunalne infrastrukture te mestne oziroma krajevne skupnosti).
(5) Pripadajoča sredstva mestne oziroma krajevne skupnosti iz nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča se zmanjšajo za strošek električne energije v posamezni mestni oziroma
krajevni skupnosti, ki se krije neposredno iz občinskega proračuna.
101.
člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Metlika (Uradni list RS,
14/2009 in 38/2010) .
(2) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Sklep o prazniku Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 88/1999).
102.
člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Metlika, _______________
Občina Metlika
Darko Zevnik, župan
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6WDWXW2EþLQH0HWOLNDQHXUDGQRSUHþLãþHQREHVHGLOR 
8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMHãW
'DWXP]DþHWNDYHOMDYQRVWL



1D SRGODJL  LQ  þOHQD =DNRQD R ORNDOQL VDPRXSUDYL ± XUDGQR SUHþLãþHQR EHVHGLOR
=/683% 8UDGQLOLVW56ãW  LQ   MH 2EþLQVNLVYHW2EþLQH 0HWOLNDQD
UHGQLVHMLGQHVSUHMHO
67$787
2EþLQH0HWOLND
63/2â1('2/2ý%(7(52%02ý-(,1'(/,2%ý,1(
þOHQ
2EPRþMH REþLQH 0HWOLND REVHJD REPRþMD QDVOHGQMLK NUDMHYQLK VNXSQRVWL NUDMHYQLK LQ
PHVWQLKVNXSQRVWL]QDVHOML
.UDMHYQDVNXSQRVW%RåDNRYR%RåDNRYR5DNRYHFäHOHEHM
.UDMHYQDVNXSQRVW'REUDYLFH'ROQMH'REUDYLFH*HUãLþL*RUQMH'REUDYLFH.ULYRJODYLFH
.UDMHYQDVNXSQRVW'UDãLþL'UDãLþL.DPHQLFD.UPDþLQD9LGRãLþLäHOH]QLNL
.UDMHYQDVNXSQRVW*UDEURYHF*UDEURYHF
.UDMHYQDVNXSQRVW*UDGDF*UDGDF.ORãWHU2NOMXND
.UDMHYQDVNXSQRVW-XJRUMH%RåLþ9UK-XJRUMHSUL0HWOLNL0DþNRYHFSUL6XKRUMX6HODSUL
-XJRUMXâNHPOMHYHF

.UDMHYQDVNXSQRVW.UDVLQHF.UDVLQHF

.UDMHYQDVNXSQRVW/RNYLFD'ROQMD/RNYLFD*RUQMD/RNYLFD7UQRYHF
0HVWQDVNXSQRVW0HWOLND0HWOLND.ULåHYVNDYDV
.UDMHYQDVNXSQRVW3RG]HPHOM%RJLQMDYDV%RUãW*UPSUL3RG]HPOMX.DSOMLãþH.UDVLQHF
0ODNH2WRN3RG]HPHOM3ULOR]MH3ULPRVWHNâNULOMH=HPHOM
.UDMHYQDVNXSQRVW5DGRYLFD%RMDQMDYDV.UDãQML9UK5DGRãL5DGRYLFD
.UDMHYQDVNXSQRVW5RVDOQLFHýXULOH5DGRYLþL5RVDOQLFH6YUåDNL
.UDMHYQDVNXSQRVW6ODPQDYDV%ROGUDå6ODPQDYDV
.UDMHYQD VNXSQRVW 6XKRU %HUHþD YDV %UH]RYLFD SUL 0HWOLNL %XãLQMD YDV 'ROH 'ROQML
6XKRUSUL0HWOLNL'UDJH'UDJRPOMDYDV*RUQML6XKRUSUL0HWOLNL+UDVWSUL-XJRUMX0DOR
/HãþH5DYQDFH
þOHQ
2EþLQD YDUXMH NRULVWL VYRMHJD SUHELYDOVWYD 9 RNYLUX XVWDYH LQ ]DNRQRY VDPRVWRMQR
RSUDYOMDVYRMH]DGHYHLQL]YUãXMHQDORJHNLVRQDQMRSUHQHVHQHVSRGURþQLPL]DNRQL
'UåDYD ODKNR ] ]DNRQRP SUHQHVH QD REþLQR RSUDYOMDQMH SRVDPH]QLK QDORJ L] GUåDYQH
SULVWRMQRVWLþH]DWR]DJRWRYLWXGLSRWUHEQDVUHGVWYD
þOHQ
2EþDQLXUHVQLþXMHMRVDPRXSUDYRYREþLQLQHSRVUHGQRLQSUHNRRUJDQRYREþLQH
þOHQ
2EþDQL VH ODKNR REUDþDMR V SHWLFLMR DOL GUXJR SREXGR QD NDWHULNROL RUJDQ REþLQH NL MLP
PRUDRGJRYRULWLQDMNDVQHMHYGQHK
þOHQ
2EþLQDMHSUDYQDRVHEDMDYQHJDSUDYD6HGHåREþLQHMHY0HWOLNL0HVWQLWUJ
2EþLQD 0HWOLND LPD SHþDW RNURJOH REOLNH SUHPHUD  PP ] QDSLVRP QD RERGX ª2EþLQD
0HWOLND0HVWQLWUJ©WHUORJRWLSRPJUEDPHVWD0HWOLNHYVUHGLQLLQQDSLVRPª0HWOLND©
2EþLQDLPDVYRMSUD]QLNLQVSRPLQVNHGQHYHNLVHGRORþLMRVVWDWXWDUQLPVNOHSRP
2EþLQD0HWOLND]DVYRMJUESUHY]HPD]JRGRYLQVNLJUEPHVWD0HWOLNH*UEMHVHVWDYOMHQL]
ãþLWDLQVLPERODQDãþLWX
3RGRER QD ãþLWX SUHGVWDYOMD WUGQMDYD ] RVUHGQMLP VWROSRP 1D RE]LGMX WUGQMDYH VWD
XSRGREOMHQDGYDQDY]YHQREUQMHQDNURNDUMD
âþLWMHVUHEUQHEDUYHVþUQLPURERPWUGQMDYDMHUGHþDLQVWRMLQD]HOHQLKWOHKNURNDUMDSD
VWD þUQD 7UGQMDYD VLPEROL]LUD SRPHQ 0HWOLNH Y REUDPEL VORYHQVNHJD R]HPOMD SUHG
VRYUDåQLNLRG]XQDMNURNDUMDSDþXMHþQRVWLQSULSUDYOMHQRVW
2EþLQD0HWOLNDLPDVYRMR]DVWDYR=DVWDYDMHUGHþREHOHEDUYH1D]DVWDYLMHXSRGREOMHQ
JUE2EþLQH0HWOLND
1DWDQþQD UD]PHUMD GLPHQ]LM SRGRER LQ EDUYQH RGWHQNH GRORþD 2GORN R JUEX LQ ]DVWDYL
2EþLQH0HWOLND
þOHQ
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD NUDMHYQD VNXSQRVW MH SUDYQD RVHED MDYQHJD SUDYD 0HVWQD
VNXSQRVWLPDVWDWXVNUDMHYQHVNXSQRVWL
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þOHQ
3REXGR ]D XVWDQRYLWHY QRYH NUDMHYQH VNXSQRVWL QMHQR XNLQLWHY DOL VSUHPHPER QMHQHJD
REPRþMD ODKNR GD ]ERU NUDMDQRY DOL  YROLYFHY ] REPRþMD Y REþLQL NMHU QDM EL ELO
XVWDQRYOMHQ RåML GHOL REþLQH 3REXGD YROLYFHY VH SRGD SR SRVWRSNX LQ QD QDþLQ NL MH
GRORþHQVWHPVWDWXWRP]DOMXGVNRLQLFLDWLYR
3REXGRPRUDREþLQVNLVYHWREYH]QRREUDYQDYDWL
0HVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL XVWDQRYL XNLQH DOL VSUHPHQL QMLKRYR
REPRþMH REþLQVNL VYHW V VWDWXWRP SR SRSUHM XJRWRYOMHQL YROML SUHELYDOFHY R LPHQL LQ
REPRþMXVNXSQRVWL9ROMDSUHELYDOFHYVHXJRWRYLQD]ERULKNUDMDQRYNLMLKVNOLþHåXSDQ]D
REPRþMHNMHUQDMELELODXVWDQRYOMHQDQRYDNUDMHYQDVNXSQRVW
6SUHPHPEDVWDWXWDVNDWHURVHXVWDQRYLDOLXNLQHNUDMHYQDVNXSQRVWDOLVSUHPHQLQMHQR
REPRþMHODKNR]DþQHYHOMDWLãHOHSRL]WHNXPDQGDWDVYHWDNUDMHYQHVNXSQRVWL
þOHQ
2EþLQVNL VYHW ODKNR V VNOHSRP SUHQHVH XSUDYOMDQMH GRORþHQLK ]DGHY L] REþLQVNH
SULVWRMQRVWLYXSUDYOMDQMHPHVWQLVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQLVNXSQRVWL=DWDQDPHQGRORþL
REþLQVNLVYHWWXGLXVWUH]QDVUHGVWYD
þOHQ
2EþLQVNLVYHWPRUDSUHGKRGQRGRELWLPQHQMHRUJDQRYNUDMHYQHPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPD
VNXSQRVWLNDGDURGORþDR]DGHYDKNLELVWYHQRSUL]DGHYDMRLQWHUHVHSUHELYDOFHYVDPRWH
VNXSQRVWL
þOHQ
2EþLQDSULXUHVQLþHYDQMXVNXSQLKQDORJVRGHOXMHVVRVHGQMLPLLQGUXJLPLREþLQDPLãLUãLPL
ORNDOQLPLVNXSQRVWPLLQGUåDYR
2EþLQD VDPRVWRMQR RGORþD R SRYH]RYDQMX Y ãLUãH ORNDOQH VDPRXSUDYQH VNXSQRVWL QD
QDþLQLQSRSRVWRSNXSUHGSLVDQHPY]DNRQX
2EþLQD ODKNR VRGHOXMH WXGL V VDPRXSUDYQLPL ORNDOQLPL VNXSQRVWPL GUXJLK GUåDY WHU ]
PHGQDURGQLPLRUJDQL]DFLMDPLORNDOQLKVNXSQRVWL
2EþLQDVRGHOXMH]GUXJLPLREþLQDPLSRQDþHOLKSURVWRYROMQRVWLLQVROLGDUQRVWLLQODKNRYWD
QDPHQ ] QMLPL ]GUXåXMH VUHGVWYD REOLNXMH VNXSQH RUJDQH LQ RUJDQL]DFLMH WHU VOXåEH ]D
RSUDYOMDQMHVNXSQLK]DGHY
,,1$/2*(2%ý,1(
þOHQ
2EþLQDVDPRVWRMQRRSUDYOMDORNDOQH]DGHYHMDYQHJDSRPHQD L]YLUQHQDORJH NLMLKGRORþL
VVSORãQLPDNWRPREþLQHDOLVRGRORþHQH]]DNRQRP
2EþLQD]D]DGRYROMHYDQMHSRWUHEVYRMLKSUHELYDOFHYRSUDYOMD]ODVWLQDVOHGQMHQDORJH
±XSUDYOMDQMHREþLQVNHJDSUHPRåHQMD
±RPRJRþDSRJRMH]DJRVSRGDUVNLUD]YRMREþLQHLQYVNODGX]]DNRQRPRSUDYOMDQDORJHV
SRGURþMDJRVWLQVWYDWXUL]PDLQNPHWLMVWYD
±QDþUWXMHSURVWRUVNLUD]YRMYVNODGX]]DNRQRPRSUDYOMDQDORJHQDSRGURþMXSRVHJRYY
SURVWRU LQ JUDGLWYH REMHNWRY WHU ]DJRWDYOMD MDYQR VOXåER JRVSRGDUMHQMD V VWDYEQLPL
]HPOMLãþL
± XVWYDUMD SRJRMH ]D JUDGQMR VWDQRYDQM LQ VNUEL ]D SRYHþDQMH QDMHPQHJD VRFLDOQHJD
VNODGDVWDQRYDQM
±YRNYLUXVYRMLKSULVWRMQRVWLXUHMDXSUDYOMDLQVNUEL]DORNDOQHMDYQHVOXåEH
±SRVSHãXMHVOXåEHVRFLDOQHJDVNUEVWYDSUHGãROVNHJDYDUVWYDRVQRYQHJDYDUVWYDRWURNLQ
GUXåLQHVOXåEH]DVRFLDOQRRJURåHQHLQYDOLGHLQRVWDUHOH
± VNUEL ]D YDUVWYR ]UDND WDO YRGQLK YLURY ]D YDUVWYR SUHG KUXSRP ]D ]ELUDQMH LQ
RGODJDQMHRGSDGNRYLQRSUDYOMDGUXJHGHMDYQRVWLYDUVWYDRNROMD
±XUHMDLQY]GUåXMHYRGRYRGQHLQHQHUJHWVNHNRPXQDOQHREMHNWH
± XVWYDUMD SRJRMH ]D L]REUDåHYDQMH RGUDVOLK NL MH SRPHPEQR ]D UD]YRM REþLQH LQ ]D
NYDOLWHWRåLYOMHQMDQMHQLKSUHELYDOFHY
± SRVSHãXMH Y]JRMQR L]REUDåHYDOQR LQIRUPDFLMVNR GRNXPHQWDFLMVNR GUXãWYHQR LQ GUXJR
GHMDYQRVWQDVYRMHPREPRþMX
±SRVSHãXMHUD]YRMãSRUWDLQUHNUHDFLMH
± SRVSHãXMH NXOWXUQRXPHWQLãNR XVWYDUMDOQRVW RPRJRþD GRVWRSQRVW GR NXOWXUQLK
SURJUDPRY]DJRWDYOMDVSORãQRL]REUDåHYDOQRNQMLåQLþQRGHMDYQRVWWHUYVNODGX]]DNRQRP
VNUEL]DNXOWXUQRGHGLãþLQRQDVYRMHPREPRþMX
± JUDGL Y]GUåXMH LQ XUHMD ORNDOQH MDYQH FHVWH MDYQH SRWL UHNUHDFLMVNH LQ GUXJH MDYQH
SRYUãLQHLQYVNODGX]]DNRQRPXUHMDSURPHWYREþLQL
±RSUDYOMDQDG]RUVWYRQDGNUDMHYQLPLSULUHGLWYDPL
±RUJDQL]LUDNRPXQDOQRUHGDUVWYHQRVOXåERLQVNUEL]DUHGYREþLQL
±VNUEL]DSRåDUQRYDUQRVWLQRUJDQL]LUDUHãHYDOQRSRPRþ
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±RUJDQL]LUDSRPRþLQUHãHYDQMH]DSULPHUHHOHPHQWDUQLKLQGUXJLKQHVUHþ
±RUJDQL]LUDRSUDYOMDQMHSRNRSDOLãNHLQSRJUHEQHVOXåEH
± GRORþD SUHNUãNH LQ GHQDUQH ND]QL ]D SUHNUãNH V NDWHULPL VH NUãLMR SUHGSLVL REþLQH LQ
RSUDYOMD LQãSHNFLMVNR QDG]RUVWYR QDG L]YDMDQMHP REþLQVNLK SUHGSLVRY LQ GUXJLK DNWRY V
NDWHULPLXUHMD]DGHYHL]VYRMHSULVWRMQRVWLþHQL]]DNRQRPGUXJDþHGRORþHQR
±VSUHMHPDVWDWXWREþLQHLQGUXJHVSORãQHDNWH
±RUJDQL]LUDREþLQVNRXSUDYR
±XUHMDGUXJHORNDOQH]DGHYHMDYQHJDSRPHQD
þOHQ
2EþLQDRSUDYOMDWXGL]DGHYHNLVHQDQDãDMRQD
±YROLWYHSUHGVWDYQLNRYORNDOQLKLQWHUHVRYY'UåDYQLVYHW
±REþLQVNRXSUDYQRQDG]RUVWYR
±QDG]RUVWYRQDGL]YDMDQMHPREþLQVNLKMDYQLKVOXåELQMDYQLKSULUHGLWHY
±HYLGHQFRREþLQVNLK]HPOMLãþLQGUXJHJDSUHPRåHQMD
±XJRWDYOMDQMHMDYQHJDLQWHUHVD]DUD]ODVWLWHY]DSRWUHEHREþLQH
±GRORþDQMHSRJRMHY]DXSRUDERVWDYEQLK]HPOMLãþ
±RGORþDQMHRUDELSURVWRUD
±JDVLOVWYRNRWREYH]QRORNDOQRVOXåER
±L]GHODYRLQXVNODMHYDQMHQDþUWRY]DãþLWHLQUHãHYDQMD
±YDUVWYRQDUDYQHLQNXOWXUQHGHGLãþLQH
±XNUHSH]D]DãþLWRRNROMD
±VSUHPHPEHSURVWRUVNLKL]YHGEHQLKDNWRY
±RGORþDQMHRQDPHPEQRVWLXUEDQHJDSURVWRUD
±MDYQR]GUDYVWYHQRVOXåERQDSULPDUQLUDYQLWHUOHNDUQLãNRGHMDYQRVW
±PUOLãNRRJOHGQRVOXåER
±GRORþDQMHNRPXQDOQLKGHMDYQRVWL
±RVNUERQDVHOLMVWRSORWQRHQHUJLMRLQSOLQRPL]ORNDOQLKRPUHåLM
±RGODJDQMHRGSDGNRYLQRSUDYOMDQMHGUXJLKGHMDYQRVWLYDUVWYDRNROMD
±JUDGLWHYLQY]GUåHYDQMHYRGRYRGQLKLQHQHUJHWVNLKREMHNWRY
±JUDGLWHYLQY]GUåHYDQMHORNDOQLKFHVWXOLFLQWUJRY
±Y]GUåHYDQMHJR]GQLKFHVW
±SRVSHãHYDQMHUD]YRMDNPHWLMVWYDLQRKUDQMDQMHQDUDYQHNUDMLQH
±YDUVWYR]UDNDWDOYRGQLKYLURYYDUVWYRSUHGKUXSRP
±XUHMDQMHORNDOQHJDSURPHWD
±GRORþDQMHSRJRMHY]DRSUDYOMDQMHREUWLJRVWLQVWYDLQWXUL]PD
±GRORþDQMHND]QL]DQHSUDYLOQRSDUNLUDQMHGRORþDQMHSDUNLUQLKSRYUãLQQDþLQDSDUNLUDQMD
SUHSRYHGLSDUNLUDQMD]RGORNRP
±SUHGSLVRYDQMHSURPHWQHXUHGLWYH
±XUHMDQMHORNDOQHJDSRWQLãNHJDSURPHWD
±XVWYDUMDQMHSRJRMHY]DJUDGQMRVWDQRYDQM
±]DJRWDYOMDQMHMDYQHVOXåEH]DRVHEQRSRPRþWHUSRPRþQDGRPX
±XSUDYQLQDG]RUQDGL]YDMDQMHPVYRMLKSUHGSLVRY
±VRGHORYDQMHVSREUDWHQLPLLQSULMDWHOMVNLPLREþLQDPL
þOHQ
3ULKRGNLREþLQH]DILQDQFLUDQMHSRUDEHVR
±GRKRGQLQD
±GDYHNQDGHGLãþLQHLQGDULOD
±GDYHNQDGRELWNHRGLJHUQDVUHþR
±GDYHNQDSURPHWQHSUHPLþQLQ
±XSUDYQHWDNVH
±SRVHEQDWDNVD]DXSRUDERLJUDOQLKDYWRPDWRY]XQDMLJUDOQLF
3ULKRGNL L] SUHMãQMHJD RGVWDYND SULSDGDMR REþLQDP Y YLãLQL NL MH GRORþHQD ] ]DNRQRP R
QMLKRYLXYHGEL
þOHQ
3ULKRGNLREþLQH]DILQDQFLUDQMHSRUDEHVRWXGL
±GDYHNRGSUHPRåHQMD
±QDGRPHVWLOR]DXSRUDERVWDYEQHJD]HPOMLãþD
±NUDMHYQHWXULVWLþQHWDNVH
±NRPXQDOQHWDNVH

KWWSOVOH[ORFDOLVLQIR.DWDORJ,QIRUPDFLM7LVN'RNXPHQWDDVS["6HFWLRQ,' EE 

/H[ORFDOLV

VWUDQRG

±SULVWRMELQH
±RGãNRGQLQD]DUDGLVSUHPHPEHQDPHPEQRVWLNPHWLMVNHJD]HPOMLãþDLQJR]GD
±RGãNRGQLQHLQQDGRPHVWLOD]DGHJUDGDFLMRSURVWRUDLQRQHVQDåHYDQMHRNROMD
±SULKRGNLXSUDYH
±SULKRGNLGRORþHQL]GUXJLPLDNWL
3ULKRGNL L] SUHMãQMHJD RGVWDYND SULSDGDMR REþLQL Y YLãLQL NL MH GRORþHQD Y DNWX R QMLKRYL
XYHGEL
,,,25*$1,2%ý,1(
6NXSQHGRORþEH
þOHQ
2UJDQL REþLQH VR REþLQVNL VYHW åXSDQ LQ QDG]RUQL RGERU 2UJDQ REþLQH MH WXGL REþLQVND
YROLOQDNRPLVLMD
2EþLQDLPDWXGLGUXJHRUJDQHNDWHULKXVWDQRYLWHYLQQDORJHGRORþD]DNRQ
ýODQLREþLQVNHJDVYHWDåXSDQLQSRGåXSDQVRREþLQVNLIXQNFLRQDUML
þOHQ
2UJDQLREþLQHVHYROLMR]DãWLULOHWD
þOHQ
'HORREþLQVNLKRUJDQRYMHMDYQR
-DYQRVW GHOD VH ]DJRWDYOMD ] REYHãþDQMHP MDYQRVWL R GHOX REþLQVNLK RUJDQRY ]
QDY]RþQRVWMR REþDQRY LQ SUHGVWDYQLNRY MDYQLK REþLO QD VHMDK REþLQVNHJD VYHWD LQ
REþLQVNLK RGERURY WHU QD GUXJH QDþLQH NL MLK GRORþD WD VWDWXW LQ SRVORYQLN REþLQVNHJD
VYHWD
2EþLQVNLVYHWREYHãþDMDYQRVWRVYRMHPGHOXLQRGHOXREþLQVNLKRGERURY
-DYQRVWL QLVR GRVWRSQL GRNXPHQWL LQ JUDGLYD VYHWD LQ GUXJLK REþLQVNLK RUJDQRY NL VR
]DXSQHQDUDYH
þOHQ
2EþLQVNL RUJDQL VR VNOHSþQL þH MH QD QMLKRYLK VHMDK QDY]RþD YHþ NRW SRORYLFD QMLKRYLK
þODQRY
2EþLQVNLVYHW
þOHQ
2EþLQVNLVYHWMHQDMYLãMLRUJDQRGORþDQMDYREþLQL
2EþLQVNLVYHWLPDQDVOHGQMHSULVWRMQRVWL
±VSUHMHPDVWDWXWREþLQH
±VSUHMHPDRGORNHLQGUXJHREþLQVNHDNWH
±VSUHMHPDSRVORYQLN]DVYRMHGHOR
±VSUHMHPDSURVWRUVNHSODQHLQGUXJHSODQHUD]YRMDREþLQH
±SRWUMXMH]DþDVQHQXMQHXNUHSH
±VSUHMHPDREþLQVNLSURUDþXQLQ]DNOMXþQLUDþXQ
±LPHQXMHLQUD]UHãXMHþODQHNRPLVLMLQRGERURYREþLQVNHJDVYHWD
±LPHQXMHþODQHQDG]RUQHJDRGERUD
±LPHQXMHYROLOQHNRPLVLMH]DREþLQVNHYROLWYH
± QDG]RUXMH GHOR åXSDQD SRGåXSDQD LQ REþLQVNH XSUDYH JOHGH L]YUãHYDQMD RGORþLWHY
REþLQVNHJDVYHWD
±QDSUHGORJåXSDQDGRORþDRUJDQL]DFLMRLQGHORYQRSRGURþMHREþLQVNHXSUDYH
±LPHQXMHLQUD]UHãXMHþODQHVYHWD]DYDUVWYRXSRUDEQLNRYMDYQLKGREULQ
± RGORþD R SULGRELWYL LQ RGWXMLWYL SUHPLþQLQ LQ QHSUHPLþQLQ NROLNRU R WHP Y VNODGX ]
RGORNRPQHRGORþDåXSDQ
±RGORþDRGROJRURþQHP]DGROåHYDQMXREþLQVNHJDSURUDþXQD
± GDMH VRJODVMH N GROJRURþQHPX ]DGROåHYDQMX MDYQLK SRGMHWLM LQ MDYQLK ]DYRGRY NDWHULK
XVWDQRYLWHOMLFDMH2EþLQD0HWOLND
±UD]SLVXMHUHIHUHQGXP
±GDMHSREXGR]DVNOLFH]ERURYREþDQRY
± VSUHMPH LQ SRWUMXMH JRVSRGDUVNL QDþUW LQ ]DNOMXþQL UDþXQ JRVSRGDUVNLK MDYQLK VOXåE LQ
MDYQLK]DYRGRY
±GDMHNRQFHVLMH
±LPHQXMHQRVLOFHLQGLYLGXDOQLKIXQNFLMYJRVSRGDUVNLKMDYQLKVOXåEDKLQMDYQLK]DYRGLKDOL
GDMHVRJODVMHR]LURPDPQHQMHNLPHQRYDQMX
±GRORþLRUJDQL]DFLMRLQQDþLQL]YDMDQMDYDUVWYDSUHGQDUDYQLPLLQGUXJLPLQHVUHþDPL
±GRORþLRUJDQL]DFLMRREþLQVNHJDVYHWDLQXSUDYHWHUQDþLQQMLKRYHJDGHORYDQMDYYRMQL
±LPHQXMHþODQHRGERUD]DUD]SRODJDQMH]GRGHOMHQLPLVUHGVWYLSRåDUQHJDVNODGD
±REUDYQDYDYORJHLQSULWRåEHREþDQRY
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± VSUHMPH DNW Y NDWHUHP GRORþL PHULOD ]D L]SODþLOR VHMQLQ ]D þODQH REþLQVNHJD VYHWD ]D
þODQHGHORYQLKWHOHVREþLQVNHJDVYHWDLQ]DþODQHGUXJLKREþLQVNLKRUJDQRY
± XVWDQDYOMD MDYQH ]DYRGH V SRGURþMD GUXåEHQLK GHMDYQRVWL WHU GUXJH MDYQH ]DYRGH V
SRGURþMDQHJRVSRGDUVWYDWHUL]YDMDXVWDQRYLWHOMVNHSUDYLFHUD]HQþHXVWDQRYLWYHQLDNWQH
GRORþDGDXVWDQRYLWHOMVNHSUDYLFHL]YUãXMHåXSDQ
±RGORþDRGUXJLK]DGHYDKNLMLKGRORþD]DNRQLQWDVWDWXW
þOHQ
2EþLQVNL VYHW RGORþD WXGL R QD REþLQR ] ]DNRQRP SUHQHVHQLK ]DGHYDK L] GUåDYQH
SULVWRMQRVWLþH]DNRQQHGRORþDGDRWHK]DGHYDKRGORþDGUXJREþLQVNLRUJDQ
þOHQ
2EþLQVNLVYHWãWHMHþODQRYRGNDWHULKVHHQþODQVYHWDYROLQDSRGODJLSRVHEQHYROLOQH
SUDYLFHSULSDGQLNRYURPVNHVNXSQRVWL
þOHQ
2EþLQVNLVYHWVHYROLQDSRGODJLVSORãQHLQHQDNHYROLOQHSUDYLFH]QHSRVUHGQLPLQWDMQLP
JODVRYDQMHP
3UDYLFR YROLWL LQ ELWL YROMHQ ]D þODQD REþLQVNHJD VYHWD LPD YVDN GUåDYOMDQ 5HSXEOLNH
6ORYHQLMH NL LPD VWDOQR SUHELYDOLãþH QD REPRþMX 2EþLQH 0HWOLND LQ MH QD GDQ JODVRYDQMD
GRSROQLOOHWVWDURVWL
3UDYLFRYROLWLLQELWLYROMHQ]DþODQDREþLQVNHJDVYHWDLPDSRGSRJRMLL]GUXJHJDRGVWDYND
WHJDþOHQDWXGLGUåDYOMDQGUXJHGUåDYHþODQLFH(YURSVNHXQLMHNLLPDVWDOQRSUHELYDOLãþHY
REþLQL
3UDYLFRYROLWLþODQDREþLQVNHJDVYHWDLPDMRSRGSRJRMLL]GUXJHJDRGVWDYNDWHJDþOHQDWXGL
WXMFLNLLPDMRVWDOQRSUHELYDOLãþHYREþLQL
2VHPQDMVW þODQRY VYHWD VH YROL SR SURSRUFLRQDOQHP QDþHOX HQ þODQ VYHWD NL VH YROL QD
SRGODJL SRVHEQH YROLOQH SUDYLFH SULSDGQLNRY URPVNH VNXSQRVWL SD VH YROL SR YHþLQVNHP
QDþHOX
=D YROLWYH REþLQVNHJD VYHWD VH REþLQD ODKNR UD]GHOL QD YROLOQH HQRWH NL MLK GRORþL RGORN
REþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
2EþLQVNL VYHW VH NRQVWLWXLUD QD VYRML SUYL VHML QD NDWHUL MH SRWUMHQLK YHþ NRW SRORYLFD
PDQGDWRYþODQRYREþLQVNHJDVYHWD
3UYR VHMR REþLQVNHJD VYHWD VNOLþH SUHMãQML åXSDQ QDMNDVQHMH Y WLK GQHK SR L]YROLWYL
þODQRY REþLQVNHJD VYHWD þH MH ]D L]YROLWHY åXSDQD SRWUHEHQ GUXJ NURJ YROLWHY SD
QDMNDVQHMHYWLKGQHKSRGUXJHPNURJXYROLWHY
þOHQ
2EþLQVNLVYHWSUHGVWDYOMDVNOLFXMHLQYRGLQMHJRYHVHMHåXSDQäXSDQODKNR]DYRGHQMHVHM
REþLQVNHJDVYHWDSRREODVWLSRGåXSDQDDOLGUXJHJDþODQDREþLQVNHJDVYHWD
ýHQDVWRSLMRUD]ORJL]DUDGLNDWHULKåXSDQSRREODãþHQLSRGåXSDQR]LURPDþODQREþLQVNHJD
VYHWDQHPRUHYRGLWLåHVNOLFDQHVHMHMREUH]SRVHEQHJDSRREODVWLODYRGLQDMVWDUHMãLþODQ
REþLQVNHJDVYHWD
äXSDQ VNOLFXMH VHMH REþLQVNHJD VYHWD Y VNODGX ] GRORþEDPL WHJD VWDWXWD LQ SRVORYQLND
REþLQVNHJDVYHWDWHUJOHGHQDSRWUHEHRGORþDQMDQDREþLQVNHPVYHWXPRUDSDMLKVNOLFDWL
QDMPDQMãWLULNUDWOHWQR
9QXMQLKSULPHULKNRMHSRWUHEQRVSUHMHWLRGORþLWYHYNUDMãHPþDVXNRWMHPRJRþHVNOLFDWL
VHMR VYHWD ODKNR åXSDQ L]YHGH NRUHVSRQGHQþQR VHMR VYHWD .RUHVSRQGHQþQD VHMD VH
L]YHGHWDNRGDVHåXSDQSRWHOHIRQXDOLQDGUXJXVWUH]QLQDþLQSRVYHWXMHVVYHWQLNL þODQL
REþLQVNHJD VYHWD LQ GREL RG QMLK RGJRYRUH 9SUDãDQMH PRUD ELWL IRUPXOLUDQR WDNR GD MH
PRåHQRGJRYRU]GDDOLQH
äXSDQ SRREODãþHQL SRGåXSDQ R]LURPD þODQ REþLQVNHJD VYHWD PRUD VNOLFDWL VHMR
REþLQVNHJDVYHWDþHWR]DKWHYDQDMPDQMþHWUWLQDþODQRYREþLQVNHJDVYHWDVHMDSDPRUD
ELWL Y SHWQDMVWLK GQHK SRWHP NR MH ELOD SRGDQD SLVQD ]DKWHYD ]D VNOLF VHMH ýH VHMD
REþLQVNHJD VYHWD QL VNOLFDQD Y URNX VHGPLK GQL SR SUHMHPX SLVQH ]DKWHYH MR ODKNR
VNOLþHMR þODQL REþLQVNHJD VYHWD NL VR ]DKWHYR SRGDOL =DKWHYL ]D VNOLF VHMH REþLQVNHJD
VYHWD PRUD ELWL SULORåHQ GQHYQL UHG äXSDQ SRREODãþHQL SRGåXSDQ R]LURPD þODQ
REþLQVNHJD VYHWD PRUD GDWL QD GQHYQL UHG SUHGODJDQH WRþNH SUHGODJDQL GQHYQL UHG SD
ODKNRGRSROQLãH]QRYLPLWRþNDPL
þOHQ
6WURNRYQR LQ DGPLQLVWUDWLYQR GHOR ]D SRWUHEH REþLQVNHJD VYHWD WHU SRPRþ SUL SULSUDYL LQ
YRGHQMXVHMREþLQVNHJDVYHWDWHUQMHJRYLKNRPLVLMLQRGERURY]DJRWDYOMDREþLQVNDXSUDYD
þOHQ
2EþLQVNLVYHWGHODLQRGORþDQDVHMDK
'QHYQLUHGVHMHREþLQVNHJDVYHWDSUHGODJDåXSDQ
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9VDNþODQREþLQVNHJDVYHWDODKNRSUHGODJDREþLQVNHPXVYHWXYVSUHMHPRGORNHLQGUXJH
DNWH L] QMHJRYH SULVWRMQRVWL UD]HQ SURUDþXQD LQ ]DNOMXþQHJD UDþXQD SURUDþXQD LQ GUXJLK
DNWRY]DNDWHUHMHY]DNRQXDOLYVWDWXWXREþLQHGRORþHQRGDMLKVSUHMPHREþLQVNLVYHWQD
SUHGORJåXSDQD
äXSDQPRUDSUHGORJHNRPLVLMLQRGERURYREþLQVNHJDVYHWDWHUSUHGORJHþODQRYREþLQVNHJD
VYHWDL]SUHMãQMHJDRGVWDYNDGDWLQDGQHYQLUHGNRVRSULSUDYOMHQLWDNRNRWMHGRORþHQRY
SRVORYQLNXREþLQVNHJDVYHWD
2VSUHMHPXGQHYQHJDUHGDRGORþDREþLQVNLVYHWQD]DþHWNXVHMH
1D YVDNL VHML REþLQVNHJD VYHWD PRUD ELWL SUHGYLGHQD WRþND ]D YSUDãDQMD SREXGH LQ
RGJRYRUHQDYSUDãDQMDNLMLKSRVWDYOMDMRþODQLVYHWD
=DYVDNRVHMRREþLQVNHJDVYHWDVHSRãOMHYDELORåXSDQXSRGåXSDQXþODQRPREþLQVNHJD
VYHWDSUHGVHGQLNXQDG]RUQHJDRGERUDREþLQHLQGLUHNWRUMXREþLQVNHXSUDYH2VNOLFXVHMH
REþLQVNHJDVYHWDVHREYHVWLVUHGVWYDMDYQHJDREYHãþDQMD
þOHQ
6HMHREþLQVNHJDVYHWDVRMDYQHýHWRWHUMDMDYQLLQWHUHVODKNRVYHWVNOHQHGDVHMDYQRVW
L]NOMXþL
ýODQLREþLQVNLKRGERURYLPDMRSUDYLFRSULVRVWYRYDWLVHMDPREþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
2EþLQVNLVYHWYHOMDYQRVNOHSDþHMHQDVHMLQDY]RþDYHþLQDQMHJRYLKþODQRY
2EþLQVNLVYHWVSUHMHPDRGORþLWYH]YHþLQRRSUHGHOMHQLKJODVRYQDY]RþLKþODQRYUD]HQþH
]DNRQDOLWDVWDWXWGRORþDGUXJDþQRYHþLQR
*ODVRYDQMH MH MDYQR 7DMQR VH JODVXMH OH NDGDU WDNR GRORþD ]DNRQ DOL WD VWDWXW LQ NDGDU
WDNR ]DKWHYD QDMPDQM SHW þODQRY VYHWD =DKWHYD ]D WDMQR JODVRYDQMH PRUD ELWL SRGDQD
SLVQR
2SRPHPEQHMãLKNDGURYVNLK]DGHYDKVHJODVXMHWDMQRWXGLQDSUHGORJåXSDQD
þOHQ
2EþLQVNL VYHW LPD VYRM SRVORYQLN V NDWHULP SRGUREQHMH XUHMD QDþLQ GHOD SRVWRSHN
RGORþDQMDLQUD]PHUMDGRGUXJLKREþLQVNLKRUJDQRY
6YHWVSUHMHPDSRVORYQLN]GYRWUHWMLQVNRYHþLQRQDY]RþLKþODQRY
2GORþLWYH REþLQVNHJD VYHWD L]YUãXMHWD åXSDQ LQ REþLQVND XSUDYD äXSDQ LQ GLUHNWRU
REþLQVNH XSUDYH R L]YUãHYDQMX RGORþLWHY REþLQVNHJD VYHWD SRURþDWD REþLQVNHPX VYHWX
QDMPDQMHQNUDWOHWQR
2GERULLQNRPLVLMHREþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
2EþLQVNL VYHW LPD NRPLVLMR ]D PDQGDWQD YSUDãDQMD YROLWYH LQ LPHQRYDQMD NL MR LPHQXMH
L]PHGþODQRYREþLQVNHJDVYHWD.RPLVLMDLPDSHWþODQRY
ýODQVWYR Y NRPLVLML DOL RGERUX REþLQVNHJD VYHWD QL ]GUXåOMLYR V þODQVWYRP Y QDG]RUQHP
RGERUXREþLQHDOL]GHORPYREþLQVNLXSUDYL
2EþLQVNLVYHWODKNRXVWDQRYLWXGLGUXJHNRPLVLMHLQRGERUHNRWVYRMDGHORYQDWHOHVDýODQH
NRPLVLM LQ RGERURY LPHQXMH L]PHG þODQRY REþLQVNHJD VYHWD ODKNR SD WXGL L]PHG GUXJLK
REþDQRY YHQGDU QDMYHþ SRORYLFR 'HORYQR WHOR REþLQVNHJD VYHWD YRGL þODQ REþLQVNHJD
VYHWD
2EþLQVNLVYHWLPDQDVOHGQMHRGERUH
±RGERU]DXUHMDQMHSURVWRUDLQNRPXQDOR
±RGERU]DGUXåEHQHGHMDYQRVWL
±RGERU]DNPHWLMVWYR
±RGERU]DJRVSRGDUVWYRILQDQFHLQSUHPRåHQMH
þOHQ
2GERULPDSHWþODQRYRGWHJDVRQDMPDQMWULMHþODQLVYHWD
þOHQ
2GERUYRNYLUXVYRMHJDGHORYQHJDSRGURþMD
±SUHGODJDVYHWXVSUHMHPRGORþLWHYL]QMHJRYHSULVWRMQRVWL
±QDG]RUXMHLQXVPHUMDGHORREþLQVNHXSUDYHRþHPHUREYHãþDREþLQVNLVYHW
±QDG]RUXMHGHORYDQMHREþLQVNLKMDYQLKVOXåERþHPHUREYHãþDREþLQVNLVYHW
± SUHGODJD REþLQVNHPX VYHWX Y VSUHMHP RGORNH LQ GUXJH DNWH UD]HQ SURUDþXQD LQ
]DNOMXþQHJD UDþXQD SURUDþXQD LQ GUXJLK DNWRY ]D NDWHUH ]DNRQ DOL VWDWXW GRORþD GD VH
VSUHMPHMRQDSUHGORJåXSDQD
2GERUODKNRRSUDYOMDGUXJH]DGHYHNLPXMLKSRYHULREþLQVNLVYHWL]VYRMHSULVWRMQRVWL
2EþLQVNL VYHW VSUHMPH RGORþLWHY R SRYHULWYL ]DGHY Y RGORþDQMH RGERUX ] GYRWUHWMLQVNR
YHþLQRQDY]RþLKþODQRY
þOHQ
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1D SUHGORJ QDMPDQM SHW þODQRY REþLQVNHJD VYHWD ODKNR REþLQVNL VYHW L]UHþH QH]DXSQLFR
REþLQVNHPXRGERUX=DVNOHSPRUDJODVRYDWLYHþLQDYVHKþODQRYVYHWD
1H]DXSQLFRODKNRL]UHþHOHWDNRGD]YHþLQRJODVRYYVHKþODQRYVYHWDL]YROLQRYRGERU
þOHQ
ýODQHREþLQVNHJDRGERUDL]YROLREþLQVNLVYHWL]PHGVYRMLKþODQRYLQREþDQRY
.RPLVLMD ]D PDQGDWQD YSUDãDQMD YROLWYH LQ LPHQRYDQMD REOLNXMH NDQGLGDWQR OLVWR L]PHG
SUHGORJRY NL VR MLK SUHGKRGQR GDOH SROLWLþQH VWUDQNH Y REþLQL LQ GUXJH RUJDQL]DFLMH LQ
REþDQL
2SUHGODJDQLOLVWLNDQGLGDWRYVHJODVXMHWDMQR
þOHQ
ýODQL RGERUD VR L]YROMHQL þH MH ]D NDQGLGDWQR OLVWR JODVRYDOD YHþLQD þODQRY REþLQVNHJD
VYHWD
ýHNDQGLGDWQDOLVWDNLMRSUHGODJDNRPLVLMD]DPDQGDWQDYSUDãDQMDYROLWYHLQLPHQRYDQMD
QLGRELODSRWUHEQHYHþLQHJODVRYVHQDLVWLVHMLYROLMRþODQLGHORYQHJDWHOHVDSRVDPLþQRQD
SRGODJLMDYQHJDJODVRYDQMD
ýHQDWDQDþLQQLVRL]YROMHQLYVLþODQLGHORYQHJDWHOHVDVHODKNRSUHGODJDMRQRYLNDQGLGDWL
QDPHVWRWLVWLKNLQLVRGRELOLSRGSRUH2QRYLKSUHGORJLKVHRSUDYLSRVDPLþQRJODVRYDQMH
QDLVWLVHMLREþLQVNHJDVYHWD
ýH WXGL QD WD QDþLQ L] SUHMãQMHJD RGVWDYND QH SULGH GR L]YROLWYH YVHK þODQRY GHORYQHJD
WHOHVD NRPLVLMD ]D PDQGDWQD YSUDãDQMD YROLWYH LQ LPHQRYDQMD SRGD QRYH SUHGORJH ]D
PDQMNDMRþHþODQHGHORYQHJDWHOHVD2QMLKVHJODVXMHQDQDVOHGQMLVHMLREþLQVNHJDVYHWD
3UHGVHGQLNDRGERUDL]YROLMRþODQLRGERUDL]PHGVHEH]YHþLQRJODVRYYVHKþODQRYRGERUD
äXSDQ
þOHQ
2EþLQDLPDåXSDQDLQQDMPDQMHQHJDSRGåXSDQD
äXSDQVHODKNRRGORþLGDERIXQNFLMRRSUDYOMDOSRNOLFQR9VRJODVMX]åXSDQRPVHODKNR
WXGLSRGåXSDQRGORþLGDERIXQNFLMRRSUDYOMDOSRNOLFQR
äXSDQ MH L]YROMHQQD QHSRVUHGQLK YROLWYDK 3RGåXSDQDLPHQXMHL]PHGþODQRY REþLQVNHJD
VYHWDåXSDQNLJDODKNRWXGLUD]UHãL
þOHQ
äXSDQRSUDYOMDQDVOHGQMHQDORJH
±SUHGVWDYOMDLQ]DVWRSDREþLQR
±VNUELLQRGJRYDUMD]DL]YDMDQMHRGORþLWHYREþLQVNHJDVYHWDLQRGERURYWHU]D]DNRQLWRVW
GHODREþLQH
±YRGLQDG]RUXMHLQXVPHUMDGHORREþLQVNHXSUDYH
±SRWUMXMHLQYHVWLFLMVNHGRNXPHQWH]DREþLQVNHLQYHVWLFLMH
± VNUEL ]D L]YDMDQMH SULSUDY ]D YDUVWYR SUHG QDUDYQLPL LQ GUXJLPL QHVUHþDPL LQ
XUHVQLþHYDQMH]DãþLWQLKXNUHSRYWHU]DRGSUDYOMDQMHSRVOHGLFQDUDYQLKLQGUXJLKQHVUHþ
± LPHQXMH SRYHOMQLNH LQ ãWDEH FLYLOQH ]DãþLWH REþLQH VHNWRUMHY LQ NUDMHYQLK VNXSQRVWL WHU
SRYHUMHQLNH]DFLYLOQR]DãþLWR
±VSUHMPHQDþUWH]DãþLWHLQUHãHYDQMD
± GRORþL GUXãWYD JRVSRGDUVNH GUXåEH ]DYRGH LQ GUXJH RUJDQL]DFLMH NL RSUDYOMDMR MDYQR
VOXåERR]LURPDQDORJH]DãþLWHUHãHYDQMDLQSRPRþL
±YRGL]DãþLWRUHãHYDQMHLQSRPRþ
±GRORþLRVWDOHJRVSRGDUVNHGUXåEH]DYRGHLQGUXJHRUJDQL]DFLMHQDREPRþMXREþLQHNL
PRUDMRL]GHODWLQDþUWH]DãþLWHLQUHãHYDQMD
± XJRWDYOMD LQ UD]JODãD VWRSQMR SRåDUQH RJURåHQRVWL Y QDUDYQHP RNROMX QD REPRþMX
REþLQH
± RGUHGL HYDNXDFLMR RJURåHQLK LQ SUL]DGHWLK SUHELYDOFHY WHU L]MHPRPD GRORþL ODVWQLNH LQ
XSRUDEQLNH VWDQRYDQMVNLK KLã NL PRUDMR ]DþDVQR VSUHMHWL QD VWDQRYDQMH HYDNXLUDQH LQ
RJURåDQHRVHEH
±VSUHMHPDDNWHLQXNUHSHYYRMQHPVWDQMXþHVHREþLQVNLVYHWQHPRUHVHVWDWL
±SUHGODJDXSUDYQHPXRUJDQX]DREUDPERUD]SRUHGLWHYGHODYFHYR]LURPDGUåDYOMDQRYQD
GHORYQR GROåQRVW R]LURPD QD GROåQRVW Y FLYLOQL ]DãþLWL WHU XUHVQLþHYDQMH PDWHULDOQH
RGJRYRUQRVWL
±YRGLSULUHGLWYHQLRGERU9LQVNHYLJUHGL
±RSUDYOMDGUXJH]DGHYHNLMLKGRORþD]DNRQLQWDVWDWXW
9 VNODGX ] ]DNRQRP ODKNR åXSDQ Y SULPHUX UD]PHU Y NDWHULK EL ELOR ODKNR Y YHþMHP
REVHJX RJURåHQR åLYOMHQMH LQ SUHPRåHQMH REþDQRY REþLQVNL VYHW SD VH QH PRUH
SUDYRþDVQR VHVWDWL VSUHMPH ]DþDVQH QXMQH XNUHSH 7H PRUD SUHGORåLWL Y SRWUGLWHY
REþLQVNHPXVYHWXNRVHWDODKNRVHVWDQH
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þOHQ
äXSDQ PRUD ]DGUåDWL L]YDMDQMH QH]DNRQLWH RGORþLWYH REþLQVNHJD VYHWD ýH WR VWRUL PRUD
QDYHVWL UD]ORJH ]D ]DGUåDQMH WDNH RGORþLWYH QD VHML REþLQVNHJD VYHWD 3UDY WDNR PRUD
]DGUåDWLREMDYRVSORãQHJDDNWDREþLQHþHPHQLGDMHQHXVWDYHQDOLQH]DNRQLW
þOHQ
äXSDQ SUHGVWDYOMD REþLQVNL VYHW JD VNOLFXMH LQ YRGL VHMH REþLQVNHJD VYHWD QLPD SD
SUDYLFHJODVRYDQMD
þOHQ
=DSRPRþSULRSUDYOMDQMXQDORJåXSDQDLPDREþLQDSRGåXSDQD6VNOHSRPRLPHQRYDQMX
SRGåXSDQD VH XJRWRYL GD ER SRGåXSDQ Y SULPHUX SUHGþDVQHJD SUHQHKDQMD PDQGDWD
åXSDQD RSUDYOMDO IXQNFLMR åXSDQD Y þDVX RG VSUHMHPD VNOHSD R SUHGþDVQHP SUHQHKDQMX
PDQGDWDLQUD]SLVDQDGRPHVWQLKYROLWHYGRL]YROLWYHQRYHJDåXSDQD
3RGåXSDQ SRPDJD åXSDQX SUL QMHJRYHP GHOX WHU RSUDYOMD SRVDPH]QH QDORJH L]
SULVWRMQRVWLåXSDQD]DNDWHUHJDåXSDQSRREODVWL
3RGåXSDQ QDGRPHãþD åXSDQD Y SULPHUX QMHJRYH RGVRWQRVWL LQ ]DGUåDQRVWL 9 þDVX
QDGRPHãþDQMDRSUDYOMDSRGåXSDQWHNRþHQDORJHL]SULVWRMQRVWLåXSDQDLQWLVWHQDORJH]D
NDWHUHJDåXSDQSRREODVWL
þOHQ
3RYHOMQLNL LQ SRYHUMHQLNL ]D FLYLOQR ]DãþLWR VR ]D VYRMH GHOR RGJRYRUQL åXSDQX LQ
QDGUHMHQLP SRYHOMQLNRP FLYLOQH ]DãþLWH 3UL YRGHQMX ]DãþLWH UHãHYDQMD LQ SRPRþL LPDMR
WXGLSRVHEQDSRREODVWLOD
1DG]RUQLRGERU
þOHQ
1DG]RUQLRGERUMHQDMYLãMLRUJDQQDG]RUDMDYQHSRUDEHYREþLQL9RNYLUXVYRMHSULVWRMQRVWL
QDG]RUQLRGERU
±RSUDYOMDQDG]RUQDGUD]SRODJDQMHPVSUHPRåHQMHPREþLQH
±QDG]RUXMHQDPHQVNRVWLQVPRWUQRVWSRUDEHSURUDþXQVNLKVUHGVWHY
±QDG]RUXMHILQDQþQRSRVORYDQMHXSRUDEQLNRYSURUDþXQVNLKVUHGVWHY
1DG]RU YVHEXMH XJRWDYOMDQMH ]DNRQLWRVWL LQ SUDYLOQRVWL SRVORYDQMD SULVWRMQLK RUJDQRY
RUJDQRY LQ RUJDQL]DFLM SRUDEQLNRY REþLQVNHJD SURUDþXQD LQ SRREODãþHQLK RVHE ]
REþLQVNLPL MDYQLPL VUHGVWYL LQ REþLQVNLP MDYQLK SUHPRåHQMHP WHU RFHQMHYDQMHP
XþLQNRYLWRVWLLQJRVSRGDUQRVWLSRUDEHSURUDþXQVNLKVUHGVWHY
'HORSULVWRMQRVWLLQSRVWRSNLQDG]RUQHJDRGERUDVRSRGUREQHMHRSUHGHOMHQLY3RVORYQLNX
QDG]RUQHJDRGERUD2EþLQH0HWOLND
9VDNþODQQDG]RUQHJDRGERUDLPDSUDYLFR]DKWHYDWLLQGRELWLSRGDWNHRGREþLQVNHXSUDYH
NLVRPXSRWUHEQLSULRSUDYOMDQMXQMHJRYLKQDORJþHWHKSRGDWNRYQDQMHJRYSUHGORJQH
]DKWHYDQDG]RUQLRGERU
þOHQ
1DG]RUQL RGERU SR L]YHGHQHP SRVWRSNX QDG]RUD L]GHOD SRURþLOR NL JD SRVUHGXMH
REþLQVNHPXSULVWRMQHPXRUJDQXLQRVHELSULNDWHULMHRSUDYLOQDG]RU
1DG]RUQL RGERU MH GROåDQ SRGDWL REþLQVNHPX VYHWX SRURþLOR R RSUDYOMHQHP QDG]RUX
]DNOMXþQHJDUDþXQDSURUDþXQDQDMNDVQHMHGHVHWGQLSUHGVHMRREþLQVNHJDVYHWDQDNDWHUL
VHOHWDREUDYQDYDLQ]DJRWRYLWLVYRMHJDSUHGVWDYQLNDQDVHMLREþLQVNHJDVYHWD
2EþLQVNLRUJDQLVRGROåQLVSRãWRYDWLPQHQMDLQSRURþLODLQSUHGORJHQDG]RUQHJDRGERUDLQ
Y VNODGX V VYRMLPL SULVWRMQRVWPL VWRULWL YVH ]D ]DJRWRYLWHY VSRãWRYDQMD XJRWRYLWHY
QDG]RUQHJDRGERUD
ýH QDG]RUQL RGERU Y RNYLUX VYRMH SULVWRMQRVWL XJRWRYL KXMãR NUãLWHY SUHGSLVRY DOL
QHSUDYLOQRVWLSULSRVORYDQMXREþLQHNLVRRSUHGHOMHQHYSRVORYQLNXPRUDRWHKNUãLWYDKY
URNXSHWQDMVWGQLREYHVWLWLSULVWRMQRPLQLVWUVWYRLQ5DþXQVNRVRGLãþH5HSXEOLNH6ORYHQLMH
þOHQ
'HOR QDG]RUQHJD RGERUD MH MDYQR 1DG]RUQL RGERU MH SUL VYRMHP GHOX GROåDQ YDURYDWL
RVHEQH SRGDWNH WHU GUåDYQH XUDGQH LQ SRVORYQH VNULYQRVWL NL VR WDNR RSUHGHOMHQH ]
]DNRQRP GUXJLP SUHGSLVRP DOL ] DNWL REþLQVNHJD VYHWD LQ RUJDQL]DFLM XSRUDEQLNRY
SURUDþXQVNLKVUHGVWHYLQVSRãWRYDWLGRVWRMDQVWYRGREURLPHLQLQWHJULWHWRSRVDPH]QLNRY
1DG]RUQL RGERU L]GHOD R VYRMLK XJRWRYLWYDK RFHQDK LQ PQHQMLK SRURþLOR V SULSRURþLOL LQ
SUHGORJL 2EþLQVNL VYHW åXSDQ WHU RUJDQL SRUDEQLNRY REþLQVNLK SURUDþXQVNLK VUHGVWHY VR
GROåQL REUDYQDYDWL SRURþLOR QDG]RUQHJD RGERUD WHU XSRãWHYDWL QMHJRYD SULSRURþLOD LQ
SUHGORJHYVNODGXVVYRMLPLSULVWRMQRVWPL
þOHQ
ýODQH QDG]RUQHJD RGERUD LPHQXMH REþLQVNL VYHW L]PHG REþDQRY QD SUHGORJ NRPLVLMH ]D
PDQGDWQDYSUDãDQMDYROLWYHLQLPHQRYDQMDQDMNDVQHMHYGQHKSRVYRMLSUYLVHML2GERU
ãWHMHSHWþODQRY
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þOHQ
ýODQLQDG]RUQHJDRGERUDRSUDYOMDMRVYRMHQDORJHQHSRNOLFQR
=D þODQD QDG]RUQHJD RGERUD MH ODKNR LPHQRYDQD RVHED NL L]SROQMXMH WHPHOMQH SRJRMH
VWURNRYQRVWLLQSR]QDILQDQþQRUDþXQRYRGVNHSUHGSLVH
ýODQLQDG]RUQHJDRGERUDQHPRUHMRELWLþODQLREþLQVNHJDVYHWDåXSDQSRGåXSDQGLUHNWRU
REþLQVNH XSUDYH GHODYFL REþLQVNH XSUDYH þODQL VYHWRY NUDMHYQLK VNXSQRVWL LQ þODQL
SRVORYRGVWHYRUJDQL]DFLMNLVRSRUDEQLNLSURUDþXQVNLKVUHGVWHY
þOHQ
3RVDPH]QHJD þODQD QDG]RUQHJD RGERUD UD]UHãL REþLQVNL VYHW QD SUHGORJ QDG]RUQHJD
RGERUD
ýODQVWYRYQDG]RUQHPRGERUXSUHQHKD]GQHPUD]UHãLWYHR]LURPDGQHPSRWHNDPDQGDWD
þODQRYREþLQVNHJDVYHWD
5D]ORJLUD]UHãLWYHVR
±L]JXEDYROLOQHSUDYLFH
±WUDMQDQH]PRåQRVW]DRSUDYOMDQMHQDORJþODQDQDG]RUQHJDRGERUD
±SUDYQRPRþQDREVRGLOQDVRGEDQDQHSRJRMQRND]HQ]DSRUDGDOMãRRGãHVWPHVHFHY
±QHSUHQHKDQMHRSUDYOMDQMDQH]GUXåOMLYRVWLIXQNFLMHYWUHKPHVHFLKSRLPHQRYDQMX
±]DþHWHNRSUDYOMDQMDQH]GUXåOMLYHIXQNFLMH
±RGVWRS
þOHQ
,] REUDYQDYH SRVDPH]QH ]DGHYH PRUD ELWL L]ORþHQ þODQ QDG]RUQHJD RGERUD NL MH Y
VRURGVWYHQHP UD]PHUMX ] RGJRYRUQLPL RVHEDPL R]LURPD LPD GHODYQRSUDYQH DOL
SRJRGEHQHRGQRVH]QDG]RURYDQRRVHER
2L]ORþLWYLL]SUYHJDRGVWDYNDWHJD þOHQDRGORþLQDG]RUQL RGERUVVNOHSRPNL MHVHVWDYQL
GHOSRURþLOD
þOHQ
.RQVWLWXWLYQRVHMRQDG]RUQHJDRGERUDVNOLþHåXSDQ
1DNRQVWLWXWLYQLVHMLQDG]RUQLRGERULPHQXMHSUHGVHGQLND3UHGVHGQLNQDG]RUQHJDRGERUD
ODKNR ]D RSUDYOMDQMH SRVDPH]QLK QDORJ DOL ]D QDGRPHãþDQMH Y þDVX VYRMH RGVRWQRVWL
SRREODVWLSRGSUHGVHGQLNDQDG]RUQHJDRGERUD
þOHQ
6WURNRYQR LQ DGPLQLVWUDWLYQR SRPRþ ]D GHOR QDG]RUQHJD RGERUD ]DJRWDYOMD åXSDQ LQ
REþLQVNDXSUDYD
6WURNRYQD SRPRþ åXSDQD LQ REþLQVNH XSUDYH REVHJD SUHGYVHP WHNRþH REYHãþDQMH
QDG]RUQHJDRGERUD
±RSUHPRåHQMVNRSUDYQHPLQILQDQþQHPSRVORYDQMXREþLQH
±RDNWLKREþLQVNHJDVYHWDLQåXSDQD
$GPLQLVWUDWLYQDSRPRþREþLQVNHXSUDYHREVHJDSUHGYVHP
±VNUE]DSULSUDYRJUDGLYD
±SUHGORåLWHYGRNXPHQWDFLMH
±YRGHQMH]DSLVQLNRYLQL]GHODYDSLVQLKRGSUDYNRYVNOHSRYSRURþLO
±WHKQLþQRL]YHGERQDG]RURYDQMRUJDQRYLQRUJDQL]DFLMSRUDEQLNRYREþLQVNHJDSURUDþXQD
þOHQ
3RGUREQHMãRRUJDQL]DFLMRGHODQDG]RUQLRUJDQGRORþLVSRVORYQLNRP
þOHQ
6UHGVWYD]DGHORQDG]RUQHJDRGERUDVH]DJRWDYOMDMRYREþLQVNHPSURUDþXQX
2EþLQVNDYROLOQDNRPLVLMD
þOHQ
2EþLQD LPD YROLOQR NRPLVLMR NRW VDPRVWRMQL RUJDQ NL Y VNODGX ] ]DNRQRP R ORNDOQLK
YROLWYDK LQ GUXJLPL SUHGSLVL WHU VSORãQLPL DNWL REþLQH VNUEL ]D L]YHGER YROLWHY LQ
UHIHUHQGXPRYWHUYDUVWYR]DNRQLWRVWLYROLOQLKSRVWRSNRY
2EþLQVNDYROLOQDNRPLVLMDYRGLLQL]YDMD
±YROLWYHYREþLQVNLVYHW
±YROLWYHåXSDQD
±YROLWYHYVYHWHNUDMHYQLKVNXSQRVWL
±UHIHUHQGXPHLQVYHWRYDOQHUHIHUHQGXPH
±RSUDYOMDGUXJHQDORJHNLMLKMLGRGHOLREþLQVNLVYHW
2EþLQD LPD WXGL SRVHEQR REþLQVNR YROLOQR NRPLVLMR ]D YROLWYH þODQD REþLQVNHJD VYHWD ±
SUHGVWDYQLNDURPVNHVNXSQRVWL
þOHQ
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ýODQH REþLQVNH YROLOQH NRPLVLMH LQ SRVHEQH REþLQVNH YROLOQH NRPLVLMH ]D YROLWYH þODQD
REþLQVNHJD VYHWD ± SUHGVWDYQLND URPVNH VNXSQRVWL NL LPDWD SUHGVHGQLND LQ WUL þODQH WHU
QMLKRYHQDPHVWQLNHLPHQXMHYVNODGX]]DNRQRPRORNDOQLKYROLWYDKREþLQVNLVYHW
,9.5$-(91(6.831267,
þOHQ
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD NUDMHYQD VNXSQRVW MH SUDYQD RVHED MDYQHJD SUDYD Y RNYLUX
QDORJNLMLKRSUDYOMDVDPRVWRMQRYVNODGXVWHPVWDWXWRPR]LURPDSRVHEQLPRGORNRP
0HVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWQDVWRSDYSUDYQHPSURPHWXYVYRMHPLPHQX
LQ]DVYRMUDþXQ
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD NUDMHYQD VNXSQRVW RGJRYDUMD ]D VYRMH REYH]QRVWL ] GHQDUQLPL
VUHGVWYL NL VR ML ]DJRWRYOMHQH ]D GHORYDQMH V SURUDþXQRP REþLQH ]D SRVDPH]QR
SURUDþXQVNR OHWR 2EþLQD RGJRYDUMD ]D REYH]QRVWL PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH
VNXSQRVWLVXEVLGLDUQR
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD NUDMHYQD VNXSQRVW ]D VYRMH REYH]QRVWL QH PRUH RGJRYDUMDWL V
SUHPRåHQMHPNLMLJDREþLQDGDYXSUDYOMDQMH
0HVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWLPDVYRMWUDQVDNFLMVNLUDþXQ
þOHQ
0HVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL VRGHOXMHMR SUL RSUDYOMDQMX MDYQLK ]DGHY Y
REþLQL
1DORJHPHVWQLKVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQLKVNXSQRVWLVRGDQDVYRMHPREPRþMX
±GDMHMRSUHGORJHLQVRGHOXMHMRSULSULSUDYLUD]YRMQLKSURJUDPRYREþLQHQDSRGURþMXMDYQH
LQIUDVWUXNWXUH WHU VRGHOXMHMR SUL L]YDMDQMX NRPXQDOQLK LQYHVWLFLM LQ LQYHVWLFLM Y MDYQR
UD]VYHWOMDYRLQVRGHOXMHMRSULQDG]RUXQDGRSUDYOMHQLPLGHOL
± VRGHOXMHMR SUL SULSUDYL SURJUDPRY RVNUEH V SLWQR YRGR LQ ]DãþLWL YLURY SLWQH YRGH
VRGHOXMHMR SUL SULGRELYDQMX VRJODVLM ODVWQLNRY ]HPOMLãþ ]D GHOD V SRGURþMD JRVSRGDUVNLK
MDYQLKVOXåE
± VRGHOXMHMR LQ GDMHMR PQHQMD SUL MDYQLK UD]JUQLWYDK SURVWRUVNLK SODQVNLK LQ L]YHGEHQLK
DNWRYNLREUDYQDYDMRREPRþMHQMLKRYLKVNXSQRVWL
± REOLNXMHMR SREXGH ]D VSUHPHPER SURVWRUVNLK SODQVNLK LQ L]YHGEHQLK DNWRY WHU MLK
SRVUHGXMHMRSULVWRMQHPXRUJDQXREþLQH
±GDMHMRPQHQMDJOHGHVSUHPHPEHQDPHPEQRVWLNPHWLMVNHJDSURVWRUDYGUXJHQDPHQH
SUHGYLGHQLK JUDGHQM YHþMLK SURL]YRGQLK LQ GUXJLK REMHNWRY Y VNXSQRVWL ]D SRVHJH Y
NPHWLMVNLSURVWRU DJURPHOLRUDFLMHNRPDVDFLMH SULNDWHULKELSULãORGRVSUHPHPEHUHåLPD
YRGQLKYLURY
± VH]QDQMDMR SULVWRMQL RUJDQ REþLQH V SUREOHPL LQ SRWUHEDPL SUHELYDOFHY VNXSQRVWL QD
SRGURþMXXUHMDQMDSURVWRUDLQYDUVWYDRNROMD
±GDMHMRVRJODVMDNRGORþLWYDPRUD]SRODJDQMXLQXSUDYOMDQMXVSUHPRåHQMHPREþLQHNLMLP
MHGDQRQDXSRUDER]DRSUDYOMDQMHQMHQLKQDORJ
± VRGHOXMHMR SUL SULSUDYL LQ L]YDMDQMX SURMHNWRY Y RNYLUX FHORVWQHJD UD]YRMD SRGHåHOMD LQ
REQRYHYDVLQDVYRMHPREPRþMX
±SUHGODJDMRSRJRMH]D]DJRWDYOMDQMHSURPHWQHYDUQRVWL
± GDMHMR SUHGORJH ]D VDQDFLMR GLYMLK RGODJDOLãþ NRPXQDOQLK RGSDGNRY LQ VRGHOXMHMR SUL
QMLKRYLVDQDFLML
±QDSRGURþMXGUXåEHQLKGHMDYQRVWLVRGHOXMHMRVVRFLDOQLPLVOXåEDPLY]JRMQRYDUVWYHQLPL
]GUDYVWYHQLPL NXOWXUQLPL LQ ãSRUWQLPL RUJDQL]DFLMDPL RUJDQL]LUDMR VRVHGVNH SRPRþL LQ
Y]SRGEXMDMRGUXãWYHQHGHMDYQRVWL
±RSUDYOMDMRGRORþHQHQDORJHNLVHQDQDãDMRQD]DãþLWRLQUHãHYDQMHYVNODGXVSRREODVWLOL
LQ]DGROåLWYDPLåXSDQDDOLGUXJHJDSULVWRMQHJDRUJDQDREþLQH
± SR QDYRGLOLK SULVWRMQLK RUJDQRY RSUDYOMDMR QDORJH SUL SULSUDYL LQ L]YHGEL YROLWHY LQ
UHIHUHQGXPRYLQ]ERURYREþDQRY
± GDMHMR SREXGH LQ SUHGORJH ]D XUHVQLþHYDQMH GUXJLK VNXSQLK LQWHUHVRY REþDQRY Y
SRVDPH]QLNUDMHYQLVNXSQRVWL
±RSUDYOMDMRGUXJHQDORJHNLMLKGRORþLREþLQVNLVYHWDOLåXSDQ
þOHQ
0HVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL RSUDYOMDMR QDORJH L] SULVWRMQRVWL REþLQH NL
VH SUHWHåQR QDQDãDMR QD SUHELYDOFH VNXSQRVWL 0HVWQH VNXSQRVWL R]LURPD .UDMHYQH
VNXSQRVWLREþLQH0HWOLNDSUDYLORPDVDPRVWRMQR
±VNUELMR]DY]GUåHYDQMHQHNDWHJRUL]LUDQLKORNDOQLKFHVWLQSRWL
±VNUELMR]DSRNRSDOLãNRGHMDYQRVWLQSRNRSDOLãNLUHG
±RUJDQL]LUDMRL]YDMDQMH]LPVNHVOXåEHQDQHNDWHJRUL]LUDQLKMDYQLKFHVWDKLQSRWHK
±VNUELMR]DRKUDQMDQMHSUHPRåHQMDPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL
±XSUDYOMDMRVSUHPRåHQMHPREþLQHNLMLPMHGDQRYXSRUDER
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± SRVSHãXMHMR NXOWXUQH ãSRUWQH LQ GUXJH GUXãWYHQH GHMDYQRVWL QD VYRMHP REPRþMX WHU
RUJDQL]LUDMR NXOWXUQH ãSRUWQH LQ GUXJH SULUHGLWYH R]LURPD QXGLMR SRPRþ SUL WDNLK
SULUHGLWYDKNDGDUMHRUJDQL]DWRUREþLQD
±VNUELMR]DMDYQHSRYUãLQHLQMLKY]GUåXMHMR
3RGUREQHMH VH QDORJH PHVWQLK VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQLK VNXSQRVWL RSUHGHOLMR ]
RGORNRP
2UJDQLPHVWQLKVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQLKVNXSQRVWL
þOHQ
2UJDQ PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL MH VYHW PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD
NUDMHYQHVNXSQRVWL
6YHW PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLYROLMRYROLYFLVVWDOQLPSUHELYDOLãþHPY
NUDMHYQLKVNXSQRVWLKQDQHSRVUHGQLKYROLWYDK]DãWLULOHWD
9ROLWYHUD]SLãHåXSDQREþLQH
1DþLQL]YROLWYHþODQRYVYHWDNUDMHYQLKVNXSQRVWLGRORþD=DNRQRORNDOQLKYROLWYDK
âWHYLOR þODQRY VYHWD SRVDPH]QH PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL GRORþL
REþLQVNLVYHWVVNOHSRP
þOHQ
6YHW PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLRGORþDRYVHK]DGHYDKYRNYLUXQDORJ
NLMLKVDPRVWRMQRRSUDYOMDPHVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVW
1DþLQ GHOD VYHWD PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL ODKNR XUHMD SRVORYQLN NL
QHPRUHELWLYQDVSURWMXVWHPVWDWXWRP
)LQDQFLUDQMHNUDMHYQLKVNXSQRVWL
þOHQ
0HVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL VH ILQDQFLUDMR L] SULVSHYND ]D QDGRPHVWLOR
]D XSRUDER VWDYEQLK ]HPOMLãþ L] GHOHåD VUHGVWHY REþLQVNHJD SURUDþXQD LQ VLFHU GHOHå
SRYSUHþQLQHODVWQLKVUHGVWHYLQGUXJLKYLURY
2GVWRWHN VUHGVWHY ]DJRWRYOMHQH SRUDEH ]D ILQDQFLUDQMH NUDMHYQLK VNXSQRVWL VH GRORþL ]D
YVDNROHWRSRVHEHMRESULSUDYLSURUDþXQD]DQDVOHGQMHOHWR
'HOHåWHKVUHGVWHYVH]DYVDNRNUDMHYQRVNXSQRVWGRORþLQDQDVOHGQMLQDþLQ
GRORþHQ[SRYSUHþQLQDãWHYLORSUHELYDOFHY
[PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQH
ãWHYLORSUHELYDOFHYREþLQHVNXSQRVWL

3ULSDGDMRþD VUHGVWYD PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL L] QDGRPHVWLOD ]D
XSRUDER VWDYEQLK ]HPOMLãþ VH ]PDQMãDMR ]D VWURãHN HOHNWULþQH HQHUJLMH Y SRVDPH]QL
NUDMHYQLVNXSQRVWLNLVHNULMHQHSRVUHGQRL]REþLQVNHJDSURUDþXQD
0HVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWVHQHVPH]DGROåHYDWL)LQDQþQLQDþUWNLMH
YH]DQ QD SURUDþXQ REþLQH LQ SULKRGNH L] GUXJLK YLURY MH VHVWDYQL GHO REþLQVNHJD
SURUDþXQD 9VL SULKRGNL LQ RGKRGNL PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL VR
VHVWDYQLGHOREþLQVNHJDSURUDþXQD
þOHQ
3ULKRGNL LQ RGKRGNL PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL PRUDMR ELWL ]DMHWL Y
ILQDQþQHPQDþUWXPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD .UDMHYQD VNXSQRVW MH GROåQD SULSUDYLWL SUHGORJ ILQDQþQHJD
QDþUWD]DQDVOHGQMHOHWRYURNXNLJD]DYVHSURUDþXQVNHSRUDEQLNHGRORþLåXSDQ
3UHGORJILQDQþQHJDQDþUWDPRUDELWLVHVWDYOMHQYVNODGX]]DNRQRPNLXUHMDMDYQHILQDQFH
LQYVNODGX]QDYRGLOL]DSULSUDYRSURUDþXQDNLMLKL]GDSULVWRMQDVOXåEDREþLQVNHXSUDYH
3UHGORJ ILQDQþQHJD QDþUWD VSUHMPH VYHW PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL
3UHGORJ ILQDQþQHJD QDþUWD ] REUD]ORåLWYLMR QDWR SRVUHGXMH PHVWQD VNXSQRVW R]LURPD
NUDMHYQDVNXSQRVWREþLQVNLXSUDYL
þOHQ
2EþLQVND XSUDYD SUHJOHGD SULVSHOH SUHGORJH ILQDQþQLK QDþUWRY NUDMHYQLK VNXSQRVWL LQ
SUHGODJD SRWUHEQH XVNODGLWYH V SUHGORJRP SURUDþXQD REþLQH 3R SRVYHWRYDQMX V VYHWRP
PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLåXSDQREOLNXMHGRNRQþQLSUHGORJILQDQþQHJD
QDþUWD SRVDPH]QH PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL LQ JD YNOMXþL Y SUHGORJ
SURUDþXQDREþLQH)LQDQþQLQDþUWPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLMHVHVWDYQL
GHOSURUDþXQDREþLQH
þOHQ
0HVWQD VNXSQRVW R]LURPD NUDMHYQD VNXSQRVW ODKNR V VUHGVWYL NL MLK SULGREL L] QDVORYD
SULKRGNRY NL QLVR VUHGVWYD REþLQVNHJD SURUDþXQD DPSDN VUHGVWYD L] GUXJLK YLURY
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UD]SRODJDYVNODGX]QDPHQRP]DNDWHUHJDVRELOLSULKRGNLSULGREOMHQL7DNRSULGREOMHQD
VUHGVWYDMHGROåQDPHVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWSRVHEHMHYLGHQWLUDWL
þOHQ
2EþLQDQHSUHY]HPDILQDQþQLKREYH]QRVWLNUDMHYQLKVNXSQRVWLNLQLVR]DMHWHYSURUDþXQX
REþLQH
3UDYQLSRVOLNLMLKVNOHQH PHVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWEUH]SUHGKRGQHJD
VRJODVMD åXSDQD VR QLþQL YHQGDU SD ODKNR SUHGSLV REþLQH NL MH SRWUHEHQ ]D L]YUãHYDQMH
REþLQVNHJDSURUDþXQDGRORþLNDWHULSUDYQLSRVOLLQYNDWHULYLãLQLVRWLSRVOLNLMLKVNOHQH
PHVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWYHOMDYQLEUH]SUHGKRGQHJDVRJODVMDåXSDQD
þOHQ
0HVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLLPDMRVYRMHWUDQVDNFLMVNHUDþXQH
=DL]YUãHYDQMHILQDQþQLKQDþUWRYNUDMHYQLKVNXSQRVWLVHXSRUDEOMDMRGRORþEHSUHGSLVRYNL
XUHMDMRILQDQFLUDQMHMDYQHSRUDEHLQGRORþEHRGORNDRSURUDþXQXREþLQH
þOHQ
1DORJHNLMLKPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLSRVHEHML]YDMDMRYLPHQXLQ]D
UDþXQREþLQHVHILQDQFLUDMRL]REþLQVNHJDSURUDþXQD
)LQDQþQR UDþXQRYRGVNH VWRULWYH ]D SRWUHEH NUDMHYQLK VNXSQRVWL LQ QMLKRYLK RUJDQRY
]DJRWDYOMDREþLQVNDXSUDYD
þOHQ
0HVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLVHQHVPHMR]DGROåHYDWL
þOHQ
ýH PHVWQDVNXSQRVWR]LURPDNUDMHYQDVNXSQRVWSUHQHKDREVWDMDWLDOLþHMLSUHQHKDVWDWXV
SUDYQH RVHEH SUHLGHMR YVH QMHQH SUDYLFH LQ REYH]QRVWL QD REþLQR R]LURPD QD RåMH GHOH
REþLQHNLQDVWDQHMR]]GUXåLWYLMRDOL]UD]GUXåLWYLMRSUHMãQMLKRåMLKGHORYREþLQH
þOHQ
2EþLQVNLVYHWODKNRQDSUHGORJåXSDQDQDG]RUQHJDRGERUDDOLGYRWUHWMLQVNHYHþLQHþODQRY
VYHWD PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL UD]SXVWL VYHW PHVWQH VNXSQRVWL
R]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLLQUD]SLãHSUHGþDVQHYROLWYH
± þH QH L]YUãXMH QDORJ NL VR PX ]DXSDQH Y VNODGX V WHP VWDWXWRP SRVHEQLP RGORNRP
R]LURPD VWDWXWRP PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL R]LURPD MLK L]YUãXMH Y
QDVSURWMX]]DNRQRPGUXJLPLSUHGSLVLLQVSORãQLPLDNWLREþLQH
± þH VH SR QDMPDQM WULNUDWQHP ]DSRUHGQHP VNOLFX VYHWD PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD
NUDMHYQH VNXSQRVWL Y REGREMX ãHVWLK PHVHFHY VYHW PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH
VNXSQRVWLQHVHVWDQHQDVNOHSþQLVHML
± þH MH V SUDYQRPRþQR VRGQR RGORþER XJRWRYOMHQR GD MH VYHW QH]DNRQLWR UD]SRODJDO V
VUHGVWYLREþLQVNHJDSURUDþXQDDOLGUXJLPLGRKRGNLR]LURPDGDVRELODVUHGVWYDNLVRELOD
GRGHOMHQDPHVWQLVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQLVNXSQRVWLXSRUDEOMHQDQHQDPHQVNR
þOHQ
2E UD]SXVWLWYL VYHWD PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL REþLQVNL VYHW UD]SLãH
SUHGþDVQHYROLWYHYVYHW PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL'RL]YROLWYHQRYLK
RUJDQRY PHVWQH VNXSQRVWL R]LURPD NUDMHYQH VNXSQRVWL RSUDYOMD QDORJH VYHWD PHVWQH
VNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWLSRREODãþHQHFNLJDLPHQXMHREþLQVNLVYHW
91(3265('1(2%/,.(2'/2ý$1-$2%ý$129
þOHQ
1HSRVUHGQHREOLNHRGORþDQMDREþDQRYRORNDOQLK]DGHYDKVR]ERUREþDQRYUHIHUHQGXPLQ
OMXGVNDLQLFLDWLYD
=ERUREþDQRY
þOHQ
=ERU REþDQRY VH ODKNR VNOLþH ]D FHORWQR REPRþMH REþLQH DOL SD ]D HQR DOL YHþ NUDMHYQLK
VNXSQRVWL
þOHQ
=ERUREþDQRYYREþLQL
±UD]SUDYOMDRSRYH]RYDQMX]GUXJLPLREþLQDPLYãLUãHORNDOQHVNXSQRVWL
±UD]SUDYOMDRORNDOQLSUREOHPDWLNL
±UD]SUDYOMDRGHOXREþLQVNHJDVYHWDåXSDQDLQGUXJLKREþLQVNLKRUJDQRY
±UD]SUDYOMDRVSUHPHPEDKREPRþMDREþLQH
±GDMHPQHQMDR]DGHYDKL]SUHMãQMLKDOLQHM
þOHQ
=ERUNUDMDQRYYNUDMHYQLVNXSQRVWL
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±UD]SUDYOMDRSUREOHPDWLNLYVYRMLVNXSQRVWL
±UD]SUDYOMDRGHOXVYRMHJDVYHWDR]LURPDRQMHJRYHPSRURþLOX
±UD]SUDYOMDRGHOXREþLQVNLKRUJDQRY]YLGLNDLQWHUHVRYVYRMH PHVWQHVNXSQRVWLR]LURPD
NUDMHYQHVNXSQRVWL
±GDMHPQHQMDR]DGHYDKL]SUHMãQMLKDOLQHM
±GDMHSREXGR]DXVWDQRYLWHYRåMLKGHORYREþLQHDOL]DVSUHPHPERQMLKRYLKREPRþLM
þOHQ
=ERUREþDQRYVNOLþHåXSDQQDODVWQRSREXGRQDSREXGRREþLQVNHJDVYHWDDOLQD]DKWHYR
QDMPDQMSHWRGVWRWNRYYROLYFHYYREþLQL
=ERUNUDMDQRYYNUDMHYQLVNXSQRVWLVNOLþHåXSDQQDODVWQRSREXGRDOLQDSREXGRQDMPDQM
SHW RGVWRWNRY YROLYFHY Y WHM NUDMHYQL VNXSQRVWL DOL QD SREXGR VYHWD PHVWQH VNXSQRVWL
R]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL
=ERUNUDMDQRYODKNRVNOLþHODKNRWXGLSUHGVHGQLNVYHWDPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQH
VNXSQRVWLSRVNOHSXVYHWDPHVWQHVNXSQRVWLR]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL
=DKWHYDYROLYFHY]DVNOLF]ERUDREþDQRYPRUDYVHERYDWLSLVQRREUD]ORåHQSUHGORJ]DGHYH
NLQDMMR]ERUREUDYQDYD=DKWHYLMHWUHEDSULORåLWLVH]QDPYROLYFHYNLVR]DKWHYRSRGSUOL
6H]QDP PRUD YVHERYDWL LPH LQ SULLPHN YROLYFD GDWXP URMVWYD LQ QDVORY VWDOQHJD
SUHELYDOLãþD WHU QMLKRYH SRGSLVH äXSDQ ODKNR ]DKWHYR V VNOHSRP ]DYUQH þH XJRWRYL GD
]DKWHYH QL SRGSUOR ]DGRVWQR ãWHYLOR YROLYFHY 6NOHS ] REUD]ORåLWYLMR VH YURþL SRQXGQLNX
]DKWHY DOL SUYHPX SRGSLVDQHPX YROLYFX QD VH]QDPX äXSDQ VNOLþH ]ERU REþDQRY
QDMNDVQHMHYWULGHVHWLKGQHKSRSUHMHPXSUDYLOQRYORåHQH]DKWHYH
þOHQ
6NOLF]ERUDREþDQRYPRUDYVHERYDWLREPRþMH]DNDWHUHJDVHVNOLFXMH]ERUREþDQRYNUDM
LQþDV]ERUDREþDQRYWHUSUHGORJGQHYQHJDUHGD
6NOLF]ERUYROLYFHYMHWUHEDREMDYLWLQDNUDMHYQRRELþDMHQQDþLQ
þOHQ
=ERUREþDQRYYRGLåXSDQDOLRGQMHJDSRREODãþHQLSRGåXSDQäXSDQODKNR]ERUXREþDQRY
SUHGODJDLPHQRYDQMHSUHGVHGVWYD]ERUDNLQDM]ERUYRGL
=ERUREþDQRYYHOMDYQRVSUHMHPDVYRMHRGORþLWYHSUHGORJHSREXGHVWDOLãþDLQPQHQMDþH
QD ]ERUX VRGHOXMH QDMPDQM SHW RGVWRWNRY YROLYFHY ] REPRþMD REþLQH ]D NDWHUR MH ]ERU
VNOLFDQ2GORþLWHY]ERUDREþDQRYMHVSUHMHWDþH]DQMRJODVXMHQDMPDQMSRORYLFDYROLYFHY
NLVRGHOXMHMRQD]ERUX
'HODYHFREþLQVNHXSUDYHNLJDGRORþLGLUHNWRUREþLQVNHXSUDYHXJRWRYLVNOHSþQRVW]ERUD
REþDQRY NROLNR YROLYFHY MH JODVRYDOR ]D QMHJRYH RGORþLWYH WHU YRGL ]DSLVQLN R RGORþLWYDK
]ERUD = ]DSLVQLNRP ]ERUD REþDQRY GLUHNWRU REþLQVNH XSUDYH VH]QDQL REþLQVNL VYHW LQ
åXSDQDWHUJDQDNUDMHYQRRELþDMHQQDþLQREMDYL
5HIHUHQGXP
þOHQ
2EþDQLODKNRRGORþDMRQDUHIHUHQGXPXRYSUDãDQMLKNLVRYVHELQDVSORãQLKDNWRYREþLQH
NL MLK VSUHMHPD REþLQVNL VYHW UD]HQ R SURUDþXQX LQ ]DNOMXþQHP UDþXQX REþLQH WHU R
VSORãQLK DNWLK V NDWHULPL VH Y VNODGX ] ]DNRQRP SUHGSLVXMHMR REþLQVNL GDYNL LQ GUXJH
GDMDWYH
2EþLQVNL VYHW ODKNR R NDNãQHP VYRMHP DNWX DOL GUXJL RGORþLWYL UD]SLãH UHIHUHQGXP QD
ODVWQR SREXGR DOL QD SUHGORJ åXSDQD PRUD SD JD UD]SLVDWL þH WR ]DKWHYD QDMPDQM SHW
RGVWRWNRYYROLYFHYYREþLQL
þOHQ
3UHGORJ ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD ODKNR YORåL åXSDQ DOL þODQ REþLQVNHJD VYHWD QDMNDVQHMH Y
SHWQDMVWLKGQHKSRVSUHMHPXVSORãQHJDDNWDREþLQH
1DMNDVQHMH Y SHWQDMVWLK GQHK SR VSUHMHPX VSORãQHJD DNWD REþLQH MH WUHED REþLQVNL VYHW
SLVQRVH]QDQLWLVSREXGRYROLYFHP]DYORåLWHY]DKWHYH]DUD]SLVUHIHUHQGXPD
ýH MH YORåHQ SUHGORJ ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD DOL MH GDQD SREXGD YROLYFHP ]D YORåLWHY
]DKWHYH ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD åXSDQ ]DGUåL REMDYR VSORãQHJD DNWD GR RGORþLWYH R
SUHGORJXDOLSREXGLR]LURPDGRRGORþLWYHQDUHIHUHQGXPX
þOHQ
5HIHUHQGXPVHRSUDYLNRWQDNQDGQLUHIHUHQGXPQDNDWHUHPREþDQLSRWUGLMRDOL]DYUQHMR
VSUHMHWLVSORãQLDNWREþLQHDOLQMHJRYHSRVDPH]QHGRORþEH
ýHMHVSORãQLDNWREþLQHDOLQMHJRYHSRVDPH]QHGRORþEHQDUHIHUHQGXPXSRWUMHQJDPRUD
åXSDQREMDYLWLVNXSDM]REMDYRL]LGDUHIHUHQGXPD
ýHMHVSORãQLDNWREþLQHDOLQMHJRYHSRVDPH]QHGRORþEH]DYUQMHQVHVSORãQLDNWQHREMDYL
GRNOHUVHREXSRãWHYDQMXYROMHYROLYFHYQHVSUHPHQL
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2GORþLWHYYROLYFHYQDUHIHUHQGXPXVNDWHURMHELOVSORãQLDNWREþLQH]DYUQMHQDOLVRELOH
]DYUQMHQH QMHJRYH SRVDPH]QH GRORþEH ]DYH]XMH REþLQVNL VYHW NL MH VSORãQL DNW R
NDWHUHPMHELOL]YHGHQUHIHUHQGXPVSUHMHOGRNRQFDQMHJRYHJDPDQGDWD
þOHQ
3REXGD YROLYFHP ]D YORåLWHY ]DKWHYH ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD R VSORãQHP DNWX REþLQH DOL
QMHJRYLK SRVDPH]QLK GRORþEDK PRUD YVHERYDWL åH REOLNRYDQR ]DKWHYR ]D UD]SLV
UHIHUHQGXPD =DKWHYD PRUD YVHERYDWL MDVQR L]UDåHQR YSUDãDQMH NL QDM ER SUHGPHW
UHIHUHQGXPDLQREUD]ORåLWHY
3REXGR YROLYFHP ]D YORåLWHY ]DKWHYH ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD ODKNR GD YVDN YROLYHF
SROLWLþQDVWUDQNDYREþLQLDOLVYHWRåMHJDGHODREþLQH3REXGDPRUDELWLSRGSUWDVSRGSLVL
QDMPDQM VWRWLK YROLYFHY Y REþLQL 3RGSRUR SREXGL GDMR YROLYFL QD VH]QDPX NL YVHEXMHMR
RVHEQHSRGDWNHSRGSLVQLNRYLPHLQSULLPHNGDWXPURMVWYDQDVORYVWDOQHJDSUHELYDOLãþD
3REXGQLN R SREXGL YROLYFHP ]D YORåLWHY ]DKWHYH ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD SLVQR VH]QDQL
REþLQVNLVYHWLQSREXGRSUHGORåLåXSDQX
ýH åXSDQ PHQL GD SREXGD ] ]DKWHYR QL REOLNRYDQD Y VNODGX V SUYLP RGVWDYNRP WHJD
þOHQDDOLMHYQDVSURWMX]]DNRQRPLQVVWDWXWRPREþLQHRWHPYRVPLKGQHKSRSUHMHPX
SREXGH REYHVWL SREXGQLND LQ JD SR]RYH GD XJRWRYOMHQR QHVNODGQRVW RGSUDYL Y RVPLK
GQHK ýH SREXGQLN WHJD QH VWRUL VH ãWHMH GD SREXGD QL ELOD YORåHQD äXSDQ R WHP
QHPXGRPDREYHVWLSREXGQLNDLQREþLQVNLVYHW
3REXGQLNODKNRYRVPLKGQHKSRSUHMHPXREYHVWLODL]SUHGKRGQHJDRGVWDYND]DKWHYDQDM
RGORþLWHYåXSDQDSUHL]NXVLXSUDYQRVRGLãþH
þOHQ
9ROLYFLGDMHMRSRGSRUR]DKWHYL]DUD]SLVUHIHUHQGXPD]RVHEQLPSRGSLVRYDQMHP
äXSDQ GRORþL REUD]HF ]D SRGSRUR ] RVHEQLP SRGSLVRYDQMHP NL YVHEXMH MDVQR L]UDåHQR
]DKWHYR]DUD]SLVUHIHUHQGXPDLQURN]D]ELUDQMHSRGSLVRY
2VHEQR SRGSLVRYDQMH VH L]YDMD SUHG GUåDYQLP RUJDQRP SULVWRMQLP ]D YRGHQMH HYLGHQFH
YROLOQHSUDYLFH
âWHMHVHGDMH]DKWHYD]DUD]SLVUHIHUHQGXPDYORåHQDþHMRMHYGRORþHQHPURNXSRGSUOR
VVYRMLPSRGSLVRP]DGRVWQRãWHYLORYROLYFHY
þOHQ
2EþLQVNL VYHW UD]SLãH UHIHUHQGXP Y SHWQDMVWLK GQHK SR VSUHMHPX RGORþLWYH R SUHGORJX
åXSDQD DOL þODQD REþLQVNHJD VYHWD ]D UD]SLV UHIHUHQGXPD R]LURPD Y SHWQDMVWLK GQHK RG
YORåLWYH]DKWHYHYROLYFHY]DUD]SLVUHIHUHQGXPDYVNODGXVþHWUWLPRGVWDYNRPSUHMãQMHJD
þOHQD
5HIHUHQGXPVHL]YHGHQDMSUHMWULGHVHWLQQDMNDVQHMHSHWLQãWLULGHVHWGQLRGGQHUD]SLVDY
QHGHOMRDOLGUXJGHODSURVWGDQ
= DNWRP R UD]SLVX UHIHUHQGXPD GRORþL REþLQVNL VYHW YUVWR UHIHUHQGXPD VSORãQL DNW R
NDWHUHP VH ER RGORþDOR R]LURPD QMHJRYH GRORþEH R NDWHULK VH ER RGORþDOR EHVHGLOR
UHIHUHQGXPVNHJD YSUDãDQMD R NDWHUHP VH ER RGORþDOR QD UHIHUHQGXPX WDNR GD VH ER
RENURåLORª=$©R]LURPDª3527,©GDQUD]SLVDLQGDQJODVRYDQMD
$NW R UD]SLVX UHIHUHQGXPD VH REMDYL QD QDþLQ NL MH V WHP VWDWXWRP GRORþHQ ]D REMDYR
VSORãQLKDNWRYREþLQH
3HWQDMVW GQL SUHG GQHP JODVRYDQMD REMDYL REþLQVND YROLOQD NRPLVLMD DNW R UD]SLVX
UHIHUHQGXPDYMDYQLKREþLOLK
þOHQ
3UDYLFR JODVRYDWL QD UHIHUHQGXPX LPDMR YVL REþDQL NL LPDMR SUDYLFR YROLWL þODQH
REþLQVNHJDVYHWD
2GORþLWHYQDUHIHUHQGXPXMHVSUHMHWDþH]DQMRJODVXMHYHþLQDYROLYFHYNLVRJODVRYDOL
þOHQ
3RVWRSHN]DL]YHGERUHIHUHQGXPDYRGLMRRUJDQLNLYRGLMRORNDOQHYROLWYH
*OHGH JODVRYDQMD QD UHIHUHQGXPX LQ GUXJLK YSUDãDQM NL QLVR XUHMHQD Y WHP VWDWXWX
YHOMDMR GRORþEH ]DNRQD R UHIHUHQGXPX LQ R OMXGVNL LQLFLDWLYL QD QMHJRYL SRGODJL SD VH
VPLVHOQRXSRUDEOMDMRWXGLGRORþEH]DNRQDRORNDOQLKYROLWYDK
þOHQ
2EþLQVNL VYHW R]LURPD åXSDQ ODKNR UD]SLãHWD VYHWRYDOQL UHIHUHQGXP R SRVDPH]QLK
YSUDãDQMLKSRVHEQHJDSRPHQDGDVHXJRWRYLYROMDREþDQRY
6YHWRYDOQLUHIHUHQGXPVHODKNRUD]SLãH]DYVRREþLQRDOL]DQMHQGHO
6YHWRYDOQLUHIHUHQGXPVHPRUDUD]SLVDWLWXGLQD]DKWHYRQDMPDQMSHWRGVWRWNRYYROLYFHYY
REþLQLR]LURPDNUDMHYQLVNXSQRVWL
6YHWRYDOQLUHIHUHQGXPQH]DYH]XMHREþLQVNLKRUJDQRY
þOHQ
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2EþDQL ODKNR RGORþDMR QD UHIHUHQGXPX R VDPRSULVSHYNLK LQ WXGL R GUXJLK YSUDãDQMLK þH
WDNRGRORþD]DNRQ
5HIHUHQGXP L] SUHMãQMHJD RGVWDYND VH RSUDYL Y VNODGX ] GRORþEDPL WHJD VWDWXWD þH ]
]DNRQRPNLGRORþDLQXUHMDUHIHUHQGXPQLGUXJDþHGRORþHQR
2GORþLWHYRXYHGELVDPRSULVSHYNDMHVSUHMHWDþHMH]DQMRJODVRYDODYHþLQDYVHKYROLYFHYY
REþLQLR]LURPDYGHOXREþLQH]DNDWHUHJDVHERVDPRSULVSHYHNXYHGHO
/MXGVNDLQLFLDWLYD
þOHQ
1DMPDQM SHW RGVWRWNRY YROLYFHY Y REþLQL ODKNR ]DKWHYD L]GDMR DOL UD]YHOMDYLWHY VSORãQHJD
DNWD DOL GUXJH RGORþLWYH L] SULVWRMQRVWL REþLQVNHJD VYHWD R]LURPD GUXJLK REþLQVNLK
RUJDQRY
ýH VH ]DKWHYD QDQDãD QD UD]YHOMDYLWHY VSORãQHJD DNWD REþLQVNHJD VYHWD PRUD WD
REUDYQDYR ]DKWHYH XYUVWLWL QD SUYR QDVOHGQMR VHMR R QMHM RGORþL QDMNDVQHMH Y WUHK
PHVHFLK
ýH VH ]DKWHYD QDQDãD QD GUXJH RGORþLWYH REþLQVNLK RUJDQRY PRUD SULVWRMQL RUJDQ R QMHM
RGORþLWLQDMNDVQHMHYHQHPPHVHFX
*OHGH SRVWRSND YORåLWYH ]DKWHYH L] SUYHJD RGVWDYND WHJD þOHQD VH VPLVHOQR XSRUDEOMDMR
GRORþEH]DNRQDRUHIHUHQGXPXLQROMXGVNLLQLFLDWLYLNLXUHMDMROMXGVNRLQLFLDWLYR
9,2%ý,16.$835$9$
2UJDQL]DFLMDREþLQVNHXSUDYH
þOHQ
3UHGVWRMQLNREþLQVNHXSUDYHMHåXSDQ
=D QHSRVUHGQR L]YDMDQMH QDORJ REþLQVNH XSUDYH VNUEL GLUHNWRU REþLQVNH XSUDYH NL JD
LPHQXMHLQUD]UHãXMHåXSDQ'LUHNWRUREþLQVNHXSUDYHMH]DVYRMHGHORRGJRYRUHQåXSDQX
þOHQ
3RGUREQHMãDRUJDQL]DFLMDREþLQVNHXSUDYHVHQDSUHGORJåXSDQDGRORþL]RGORNRP
þOHQ
1RWUDQMD RUJDQL]LUDQRVW REþLQVNH XSUDYH QMHQR GHORYQR SRGURþMH WHU VLVWHPL]DFLMD
GHORYQLKPHVWYREþLQVNLXSUDYLMHXUHMHQDWDNR
± GD MH ]DJRWRYOMHQR ]DNRQLWR SUDYRþDVQR LQ XþLQNRYLWR UHãHYDQMH SUDYLF LQWHUHVRY LQ
REYH]QRVWLREþDQRY
± GD MH ]DJRWRYOMHQD SRSROQD ]DSRVOHQRVW MDYQLK XVOXåEHQFHY LQ QMLKRYR SUHUD]SRUHMDQMH
JOHGHQDSRWUHEHGHOD
±GDMH]DJRWRYOMHQRVRGHORYDQMH]GUXJLPLRUJDQL]DFLMDPLLQLQVWLWXFLMDPL
þOHQ
8SUDYQH QDORJH REþLQVNH XSUDYH RSUDYOMDMR XUDGQLNL LQ VWURNRYQR WHKQLþQL MDYQL
XVOXåEHQFL
þOHQ
2EþLQVND XSUDYD L]YUãXMH RGORNH RGUHGEH SUDYLOQLNH LQ QDYRGLOD NL MLK VSUHMHPDWD LQ
L]GDMDWDREþLQVNLVYHWLQåXSDQ
8SUDYD L]YUãXMH WXGL ]DNRQH LQ GUXJH SUHGSLVH GUåDYH NDGDU REþLQVND XSDYD Y VNODGX ]
]DNRQRPRGORþDRXSUDYQLKVWYDUHKL]SUHQHVHQHGUåDYQHSULVWRMQRVWL
2EþLQVNDXSUDYDQXGLVWURNRYQRSRPRþSULGHOXREþLQVNHPXVYHWXLQQMHJRYLPRUJDQRP
þOHQ
2 XSUDYQLK VWYDUHK L] REþLQVNH SULVWRMQRVWL RGORþD QD SUYL VWRSQML REþLQVND XSUDYD QD
GUXJLVWRSQMLSDåXSDQþHQL]]DNRQRPGUXJDþHGRORþHQR
þOHQ
9 XSUDYQHP SRVWRSNX R XSUDYQLK VWYDUHK L] REþLQVNH LQ SUHQHVHQH GUåDYQH SULVWRMQRVWL
RGORþDMR XUDGQH RVHEH SR ]DNRQX R VSORãQHP XSUDYQHP SRVWRSNX LQ SR SRVHEQLK
SRVWRSNLKGRORþHQLK]]DNRQRP
þOHQ
'LUHNWRUREþLQVNHXSUDYHVNUELLQMHRGJRYRUHQ]DGRVOHGQRL]YDMDQMH=DNRQDRVSORãQHP
XSUDYQHPSRVWRSNXLQGUXJLKSUHGSLVRYRXSUDYQHPSRVWRSNX
'LUHNWRUREþLQVNHXSUDYHPRUD]DJRWRYLWLYRGHQMHHYLGHQFHRXSUDYQLKVWYDUHKYVNODGXV
SUHGSLVRPSULVWRMQHJDPLQLVWUVWYD
þOHQ
2XSUDYQLK]DGHYDKL]REþLQVNHSULVWRMQRVWLODKNRRGORþDVDPRXUDGQDRVHEDNLL]SROQMXMH
]DNRQVNH SRJRMH ]D RGORþDQMH Y XSUDYQLK ]DGHYDK ]D RSUDYOMDQMH SRVDPH]QLK GHMDQM Y
SRVWRSNXDOL]DYRGHQMHFHORWQHJDSRVWRSNDLQ]DRGORþDQMHYXSUDYQLKSRVWRSNLK
þOHQ

KWWSOVOH[ORFDOLVLQIR.DWDORJ,QIRUPDFLM7LVN'RNXPHQWDDVS["6HFWLRQ,' EE 

/H[ORFDOLV

VWUDQRG

2 SULWRåEDK ]RSHUSRVDPLþQHDNWHNLMLK Y ]DGHYDK L] GUåDYQH SULVWRMQRVWL LQQDSRGODJL
MDYQLK SRREODVWLO QD SUYL VWRSQML L]GDMD REþLQVND XSUDYD RGORþD PLQLVWUVWYR SULVWRMQR ]D
XVWUH]QRSRGURþMHR]LURPDQMHJRYRUJDQYVHVWDYL
þOHQ
2L]ORþLWYLåXSDQDRGORþDREþLQVNLVYHW
2L]ORþLWYLGLUHNWRUMDREþLQVNHXSUDYHLQXUDGQLKRVHERGORþDåXSDQ
þOHQ
2EþLQDVHODKNRRGORþLGDXVWDQRYLHQHJDDOLYHþRUJDQRYVNXSQHREþLQVNHXSUDYH
2UJDQ VNXSQH REþLQVNH XSUDYH MH XVWDQRYOMHQ NR VSORãQL DNW R QMHJRYL XVWDQRYLWYL QD
VNXSHQSUHGORJåXSDQRYREþLQVSUHMPHMRREþLQVNLVYHWL
1DG]RUQDG]DNRQLWRVWMRGHODXSUDYH
þOHQ
0LQLVWUVWYR YVDNR QD VYRMHP SRGURþMX QDG]RUXMH ]DNRQLWRVW VSORãQLK LQ SRVDPLþQLK
DNWRY NL MLK L] VYRMH L]YLUQH SULVWRMQRVWL L]GDMDMR åXSDQ REþLQVNL VYHW LQ SRREODãþHQL
GHODYFLREþLQVNHXSUDYH
9 ]DGHYDK NL MLK QD RUJDQH REþLQH SUHQHVH GUåDYD RSUDYOMDMR SULVWRMQD PLQLVWUVWYD WXGL
QDG]RUVWYRQDGSULPHUQRVWMRLQVWURNRYQRVWMRQMLKRYHJDGHOD
3UL L]YDMDQMX QDG]RUVWYD SR SUHMãQMHP RGVWDYNX ODKNR SULVWRMQR PLQLVWUVWYR SUHGSLãH
RUJDQL]DFLMRVOXåE]DL]YDMDQMHQDORJL]GUåDYQHSULVWRMQRVWLLQSRJRMH]DRSUDYOMDQMHQDORJ
QD WHK GHORYQLK PHVWLK WHU GDMH REYH]QD QDYRGLOD ]D RSUDYOMDQMH QDORJ L] GUåDYQH
SULVWRMQRVWL
þOHQ
2EþDQL ODKNR RSR]RULMR SULVWRMQR PLQLVWUVWYR NL QDG]RUXMH GHOR REþLQVNH XSUDYH QDM
XNUHSDSR]DNRQXþHXJRWRYLGDXSUDYDåXSDQDOLREþLQVNLVYHWSULRGORþDQMXQHUDYQDMR
YVNODGX]]DNRQRPVWDWXWRPLQGUXJLPL]DNRQLWLPLSUHGSLVL
9,,2%ý,16.(-$91(6/8ä%(
þOHQ
2EþLQD0HWOLNDRUJDQL]LUDMDYQHVOXåEHQDQDVOHGQMLKSRGURþMLK
±RVNUEDVSLWQRYRGRL]MDYQHJDYRGRYRGD
±RGYDMDQMHLQþLãþHQMHNRPXQDOQLKRGSDGQLKLQSDGDYLQVNLKYRGD
±UDYQDQMHVNRPXQDOQLPLRGSDGNL
±RGODJDQMHRVWDQNRYNRPXQDOQLKRGSDGNRY
±MDYQDVQDJDLQþLãþHQMHMDYQLKSRYUãLQ
±XUHMDQMHMDYQLKSRWLSRYUãLQ]DSHãFHLQ]HOHQLKSRYUãLQSHãSRWLLQGUXJLKMDYQLKSRWL
þOHQ
2EþLQD0HWOLNDVNUELWXGL]D
±XUHMDQMHSRNRSDOLãþLQRGGDMDQMHYQDMHPSURVWRURY]DJURERYH
±L]YDMDQMHSRJUHEQLKVWRULWHY
± XUHMDQMH XOLF WUJRY LQ FHVW NL QLVR UD]YUãþHQH PHG PDJLVWUDOQH UHJLRQDOQH LQ ORNDOQH
FHVWH
±XUHMDQMHLQY]GUåHYDQMHMDYQLKWUåQLF
± RVNUER V WRSORWQR HQHUJLMR L] ORNDOQHJD RPUHåMD NL ]DMHPD SURL]YRGQMR LQ GLVWULEXFLMR
WRSORWQHHQHUJLMH
±RVNUERLQGXVWULMVNLKSRUDEQLNRY]YRGRWHURVNUERQDVHOLMVSRåDUQRYRGRYMDYQLUDEL
±XUHMDQMHMDYQLKSDUNLULãþLQJDUDåQLKKLã
±MDYQRUD]VYHWOMDYRYQDVHOMLKNLREVHJDUD]VYHWOMDYRSURPHWQLKLQGUXJLKMDYQLKSRYUãLQ
YQDVHOMLK
±SODNDWLUDQMH
±RNUDãHYDQMHQDVHOLM
±XUHMDQMHORNDOQLKFHVW
±GHUDWL]DFLMRLQGH]LQIHNFLMR
þOHQ
1D SRGURþMX GUXåEHQLK GHMDYQRVWL ]DJRWDYOMD REþLQD MDYQH VOXåEH ]D L]YDMDQMH QDVOHGQMLK
GHMDYQRVWL
±SUHGãROVNDY]JRMDLQYDUVWYRRWURN
±RVQRYQRãROVNRL]REUDåHYDQMH
±RVQRYQR]GUDYVWYRLQOHNDUQD
±SRPRþGUXåLQLQDGRPX
±NQMLåQLþDUVWYR
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2EþLQD ODKNR ]DJRWDYOMD VOXåEH WXGL QD GUXJLK SRGURþMLK ]ODVWL QD SRGURþMX JODVEHQH
Y]JRMH L]REUDåHYDQMD RGUDVOLK NXOWXUH ãSRUWD LQ GUXJLK GHMDYQRVWL V NDWHULPL VH
]DJRWDYOMDMRMDYQHSRWUHEH
þOHQ
=D L]YDMDQMH QDORJ L] SUHMãQMLK GYHK þOHQRY XVWDQDYOMD REþLQD MDYQD SRGMHWMD MDYQH
JRVSRGDUVNH]DYRGHMDYQH]DYRGHSRGHOMXMHNRQFHVLMHLQREOLNXMHUHåLMVNHREUDWHYRNYLUX
REþLQVNHXSUDYH
þOHQ
2EþLQVNL VYHW ] RGORNRP R MDYQLK VOXåEDK GRORþL YUVWH MDYQLK VOXåE WHU QDþLQ LQ REOLNH
QMLKRYHJDL]YDMDQMD
2EþLQVNLVYHW]RGORNRPXVWDQRYLSRVDPH]QRMDYQRSRGMHWMHDOLSRVDPH]QLMDYQL]DYRG
þOHQ
2EþLQD ODKNR ]DUDGL JRVSRGDUQHJD LQ XþLQNRYLWHJD ]DJRWDYOMDQMD GHMDYQRVWL MDYQLK VOXåE
XVWDQRYL MDYQR VOXåER Y RNYLUX ]DRNURåHQLK RVNUERYDOQLK VLVWHPRY VNXSDM ] GUXJLPL
REþLQDPL
þOHQ
=D L]YUãHYDQMH XVWDQRYLWHOMVNLK SUDYLF Y MDYQLK VOXåEDK NL VR XVWDQRYOMHQH ]D REPRþMH
GYHKDOLYHþREþLQODKNRREþLQVNLVYHWLREþLQXVWDQRYLWHOMLFXVWDQRYLMRVNXSQLRUJDQNLJD
VHVWDYOMDMRåXSDQLREþLQXVWDQRYLWHOMLF
9 DNWX R XVWDQRYLWYL VNXSQHJD RUJDQD VH GRORþLMR QMHJRYH QDORJH RUJDQL]DFLMD GHOD LQ
QDþLQ VSUHMHPDQMD RGORþLWHY QDþLQ ILQDQFLUDQMD LQ GHOLWYH VWURãNRY ]D GHOR VNXSQHJD
RUJDQD
þOHQ
2EþLQDPRUD]DJRWRYLWLL]YDMDQMHWLVWLKMDYQLKVOXåENLVRSR]DNRQXREYH]QH
9,,,35(02ä(1-(,1),1$1&,5$1-(2%ý,1(
þOHQ
3UHPRåHQMH REþLQH VHVWDYOMD ILQDQþQR LQ VWYDUQR SUHPRåHQMH REþLQH )LQDQþQR
SUHPRåHQMHVRGHQDUQDVUHGVWYDWHUMDWYHWHUGHOQLFHLQGHOHåLQDNDSLWDOXSUDYQLKRVHELQ
GUXJHQDORåEHYSUDYQHRVHEH6WYDUQRSUHPRåHQMHVRSUHPLþQLQHLQQHSUHPLþQLQH
2EþLQD PRUD V SUHPRåHQMHP JRVSRGDULWL NRW GREHU JRVSRGDU LQ YRGLWL HYLGHQFH R WHP
SUHPRåHQMX
/HWQLQDþUWSULGRELYDQMDLQUD]SRODJDQMD]REþLQVNLPILQDQþQLPLQVWYDUQLPSUHPRåHQMHPY
SRVWRSNX VSUHMHPDQMD SURUDþXQD VSUHMPH REþLQVNL VYHW QD SUHGORJ åXSDQD 0HG
L]YUãHYDQMHP SURUDþXQD ODKNRREþLQVNLVYHWQDSUHGORJåXSDQDVSUHPHQL LQ GRSROQL OHWQL
QDþUW
ýH QL ] ]DNRQRP GUXJDþH GRORþHQR VH ]D SULGRELYDQMH LQ UD]SRODJDQMH V ILQDQþQLP LQ
VWYDUQLP SUHPRåHQMHP Y ODVWL REþLQH VPLVHOQR XSRUDEOMDMR SUHGSLVL NL YHOMDMR ]D
SULGRELYDQMHLQUD]SRODJDQMH]GUåDYQLPSUHPRåHQMHP
2EþLQVNLVYHWRGORþDRSULGRELWYLLQRGWXMLWYLSUHPLþQLQLQQHSUHPLþQLQ
2 SULGRELWYL LQ RGWXMLWYL SUHPLþQLQ LQ QHSUHPLþQLQ ODKNR RGORþD WXGL åXSDQ GR YLãLQH
YUHGQRVWLNLMRGRORþLREþLQVNLVYHW]RGORNRP
2EþLQDPRUDVSUHPRåHQMHPJRVSRGDULWLNRWGREHUJRVSRGDU
þOHQ
2EþLQD SULGRELYD SULKRGNH L] ODVWQLK YLURY LQ L] GDYNRY WDNV SULVWRMELQ QDMHPQLQ
SULKRGNRY XSUDYH L] GUåDYQHJD SURUDþXQD ] GRQDFLMDPL LQ GUXJLK GDMDWHY Y VNODGX ]
]DNRQRP
þOHQ
3ULKRGNLLQL]GDWNL]DSRVDPH]QHQDPHQHILQDQFLUDQMDMDYQHSRUDEHVR]DMHWLYSURUDþXQX
REþLQH
3URUDþXQREþLQHVHVWDYOMDMRVSORãQLGHOSRVHEQLGHOLQQDþUWUD]YRMQLKSURJUDPRY
6SORãQLGHOSURUDþXQDVHVWDYOMDMRVNXSQDELODQFDSULKRGNRYLQRGKRGNRYUDþXQILQDQþQLK
WHUMDWHYLQQDORåEWHUUDþXQILQDQFLUDQMD9ELODQFLSULKRGNRYLQRGKRGNRYVRYNOMXþHQLWXGL
SULKRGNLLQRGKRGNLNUDMHYQLKVNXSQRVWL3RVHEQLGHOSURUDþXQDVHVWDYOMDMRILQDQþQLQDþUWL
QHSRVUHGQLKXSRUDEQLNRYSURUDþXQD
9 ELODQFL SULKRGNRY LQ RGKRGNRY VH L]ND]XMHMR QDþUWRYDQL SULKRGNL L] GDYNRY WDNV
SULVWRMELQ QDMHPQLQ SULKRGNRY XSUDYH GUXJLK GDMDWHY LQ GUXJL GRKRGNL WHU SULKRGNL RG
XSUDYOMDQMDLQUD]SRODJDQMD]REþLQVNLPSUHPRåHQMHPLQQDþUWRYDQLRGKRGNL
9 ELODQFL SULKRGNRY LQ RGKRGNRY VH L]ND]XMHMR SULKRGNL NL REVHJDMR GDYþQH SULKRGNH NL
]DMHPDMR WXGL SULVSHYNH QHGDYþQH SULKRGNH NDSLWDOVNH SULKRGNH SUHMHWH GRQDFLMH LQ
WUDQVIHUQH SULKRGNH LQ RGKRGNL NL REVHJDMR WHNRþH RGKRGNH WHNRþH WUDQVIHUH
LQYHVWLFLMVNHRGKRGNHLQLQYHVWLFLMVNHWUDQVIHUH
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9 UDþXQX ILQDQþQLK WHUMDWHY LQ QDORåE VH L]ND]XMHMR YVD SUHMHWD VUHGVWYD RG YUQMHQLK
SRVRMLO RG SURGDMH NDSLWDOVNLK YORJ LQ YVD VUHGVWYD GDQLK SRVRMLO WHU QDNXS NDSLWDOVNLK
QDORåE
9 UDþXQX ILQDQFLUDQMD VH L]ND]XMHMR RGSODþLOD GROJRY LQ ]DGROåHYDQMH NL MH SRYH]DQR V
ILQDQFLUDQMHP SUHVHåNRY RGKRGNRY QDG SULKRGNL Y ELODQFL SULKRGNRY LQ RGKRGNRY
SUHVHåNRYL]GDWNRYQDGSUHMHPNLYUDþXQXILQDQþQLKWHUMDWHYLQQDORåEWHUVILQDQFLUDQMHP
RGSODþLO GROJRY Y UDþXQX ILQDQFLUDQMD WHU QDþUWRYDQH VSUHPHPEH GHQDUQLK VUHGVWHY QD
UDþXQLKSURUDþXQDYSURUDþXQVNHPOHWX
1DþUW UD]YRMQLK SURJUDPRY VHVWDYOMDMR OHWQL QDþUWL R]LURPD SODQL UD]YRMQLK SURJUDPRY
QHSRVUHGQLK XSRUDEQLNRY NL VR RSUHGHOMHQL ] GRNXPHQWRP GROJRURþQHJD UD]YRMQHJD
QDþUWRYDQMD V SRVHEQLPL ]DNRQL LQ GUXJLPL SUHGSLVL 9 QDþUWX UD]YRMQLK SURJUDPRY VH
L]ND]XMHMRQDþUWRYDQLL]GDWNLSURUDþXQD]DLQYHVWLFLMHLQGUåDYQHSRPRþLYSULKRGQMLKãWLULK
OHWLK
þOHQ
3RVWRSHN]DVSUHMHPDQMHSURUDþXQDVHGRORþLVSRVORYQLNRPREþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
3URUDþXQREþLQHMHDNWVNDWHULPVRSUHGYLGHQLSULKRGNLLQGUXJLSUHMHPNLWHURGKRGNLLQ
GUXJLL]GDWNLREþLQH]DHQROHWR
5HEDODQVSURUDþXQDMHDNWREþLQHRVSUHPHPELSURUDþXQDPHGSURUDþXQVNLPOHWRP
)LQDQþQL QDþUW MH DNW QHSRVUHGQHJD LQ SRVUHGQHJD XSRUDEQLND SURUDþXQD V NDWHULP VR
SUHGYLGHQLQMHJRYLSULKRGNLLQGUXJLSUHMHPNLWHURGKRGNLLQGUXJLL]GDWNL]DHQROHWR
1HSRVUHGQL XSRUDEQLNL SURUDþXQD VR REþLQVNL RUJDQL LQ XSUDYD WH PHVWQH VNXSQRVWL
R]LURPDNUDMHYQHVNXSQRVWL
3RVUHGQL XSRUDEQLNL SURUDþXQD VR MDYQL VNODGL MDYQL ]DYRGL LQ DJHQFLMH NDWHULK
XVWDQRYLWHOMMHREþLQD
þOHQ
2EþLQVNLVYHWVSUHMPHSURUDþXQ]RGORNRPRSURUDþXQXREþLQH2GORNRSURUDþXQXGRORþD
XNUHSH ]D ]DJRWDYOMDQMH OLNYLGQRVWL SURUDþXQD XNUHSH ]D ]DJRWDYOMDQMH SURUDþXQVNHJD
UDYQRYHVMDSRVHEQRVWLXSUDYOMDQMDLQSURGDMHILQDQþQHJDLQVWYDUQHJDSUHPRåHQMDREþLQH
WHUGUXJHXNUHSH]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD
9 RGORNX R SURUDþXQX VH GRORþLMR WXGL REVHJ ]DGROåHYDQMD LQ YVD SUHGYLGHQD SRURãWYD
REþLQHLQGUXJLHOHPHQWLNLMLKGRORþD]DNRQWHUSRVHEQDSRREODVWLODåXSDQXLQREþLQVNL
XSUDYLSULL]YUãHYDQMXSURUDþXQD
6UHGVWYD SURUDþXQD VH VPHMR XSRUDEOMDWL OH ]D QDPHQH NL VR GRORþHQL V SURUDþXQRP 9
LPHQX REþLQH VH VPHMR SUHY]HPDWL REYH]QRVWL OH Y RNYLUX VUHGVWHY NL VR Y SURUDþXQX
SUHGYLGHQD]DSRVDPH]QHQDPHQH
6UHGVWYD SURUDþXQD VH ODKNR XSRUDELMR þH VR L]SROQMHQL YVL V VWDWXWRP ] ]DNRQRP DOL
GUXJLPDNWRPSUHGSLVDQLSRJRML
þOHQ
ýH SURUDþXQ QL VSUHMHW SUHG ]DþHWNRP OHWD QD NDWHUR VH QDQDãD VH ILQDQFLUDQMH IXQNFLM
REþLQH WHU QMLKRYLK QDORJ ]DþDVQR QDGDOMXMH QD SRGODJL SURUDþXQD ]D SUHWHNOR OHWR 9
REGREMX ]DþDVQHJD ILQDQFLUDQMD QHSRVUHGQL XSRUDEQLNL QH VPHMR SRYHþHYDWL ãWHYLOD
]DSRVOHQLKJOHGHQDVWDQMHQDGDQGHFHPEHUSUHWHNOHJDOHWD
ýHSURUDþXQQLVSUHMHWSUHG]DþHWNRPOHWDQDNDWHURVHQDQDãDVSUHMPHåXSDQVNOHSR
]DþDVQHPILQDQFLUDQMXNLWUDMDQDMYHþWULPHVHFHýHWXGLYWHPURNXQLVSUHMHWSURUDþXQ
REþLQH VH]DþDVQR ILQDQFLUDQMH ODKNRSRGDOMãDQD SUHGORJåXSDQDVVNOHSRP REþLQVNHJD
VYHWD
þOHQ
6UHGVWYD SURUDþXQD VH VPHMR XSRUDEOMDWL OH ]D QDPHQH NL VR GRORþHQL V SURUDþXQRP 9
LPHQX REþLQH VH VPHMR SUHY]HPDWL REYH]QRVWL OH Y RNYLUX VUHGVWHY NL VR Y SURUDþXQX
SUHGYLGHQD]DSRVDPH]QHQDPHQH
6UHGVWYD SURUDþXQD VH ODKNR SRUDELMR þH VR L]SROQMHQL YVL V VWDWXWRP LQ ] ]DNRQRP
SUHGSLVDQLSRJRML]DXSRUDERVUHGVWHY
þOHQ
=D L]YUãHYDQMH SURUDþXQD MH RGJRYRUHQ åXSDQ REþLQH NL MH RGUHGERGDMDOHF ]D VUHGVWYD
SURUDþXQD =D L]YUãHYDQMH SURUDþXQD REþLQH ODKNR åXSDQ SRREODVWL SRVDPH]QH GHODYFH
REþLQVNHXSUDYHDOLSRGåXSDQD
,]YUãHYDQMH SURUDþXQD SRWHND Y VNODGX ] QDþHORP UD]PHMLWYH SULVWRMQRVWL PHG
RGUHGERGDMDOFHP LQ UDþXQRYRGMR WHU Y VNODGX V VLVWHPRP QRWUDQMH NRQWUROH )XQNFLML
RGUHGERGDMDOFDLQUDþXQRYRGMHVWDQH]GUXåOMLYL
þOHQ
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ýH VH ]DUDGL QHHQDNRPHUQHJD SULWHNDQMD SULKRGNRY SURUDþXQD L]YUãHYDQMH SURUDþXQD QH
PRUHXUDYQRYHVLWLVHODKNR]D]DþDVQRNULWMHRGKRGNRYXSRUDELMRVUHGVWYDUH]HUYHREþLQH
DOL QDMDPH SRVRMLOR QDMYHþ  VSUHMHWHJD SURUDþXQD NL PRUD ELWL RGSODþDQR GR NRQFD
SURUDþXQVNHJDOHWD2QDMHWMXSRVRMLODRGORþDåXSDQ
þOHQ
9 SURUDþXQX VH GHO SUHGYLGHQLK SURUDþXQVNLK SUHMHPNRY QH SUHUD]SRUHGL QDSUHM DPSDN
VH ]DGUåL NRW VSORãQD SURUDþXQVND UH]HUYDFLMD NL VH Y SURUDþXQX SRVHEHM L]ND]XMH
6UHGVWYD VSORãQH SURUDþXQVNH UH]HUYDFLMH VH XSRUDEOMDMR ]D QHSUHGYLGHQH QDPHQH ]D
NDWHUH Y SURUDþXQX QLVR ]DJRWRYOMHQD VUHGVWYD DOL ]D QDPHQH ]D NDWHUH VH PHG OHWRP
L]NDåH GD QLVR ]DJRWRYOMHQD Y ]DGRVWQHP REVHJX 6UHGVWYD SURUDþXQVNH UH]HUYDFLMH QH
VPHMRSUHVHJDWLSULKRGNRYL]ELODQFHSULKRGNRYLQRGKRGNRY
2XSRUDELVUHGVWHYVSORãQHSURUDþXQVNHUH]HUYDFLMHRGORþDåXSDQ
þOHQ
9 SURUDþXQX REþLQH VH ]DJRWDYOMDMR VUHGVWYD ]D SURUDþXQVNR UH]HUYR NL GHOXMH NRW
SURUDþXQVNLVNODG
6UHGVWYD SURUDþXQVNH UH]HUYH VH XSRUDEOMDMR VDPR ]D ILQDQFLUDQMH L]GDWNRY ]D RGSUDYR
SRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþNRWVRSRWUHVSRSODYD]HPHOMVNLSOD]VQHåQLSOD]YLVRNVQHJ
PRþDQ YHWHU WRþD åOHG SR]HED VXãD PQRåLþQL SRMDY QDOH]OMLYH þORYHãNH åLYDOVNH DOL
UDVWOLQVNHEROH]QLGUXJHQHVUHþHNLMLKSRY]URþDMRQDUDYQHVLOHLQHNRORãNHQHVUHþH
9 VUHGVWYD SURUDþXQVNH UH]HUYH VH L]ORþD GHO VNXSQR GRVHåHQLK OHWQLK SUHMHPNRY
SURUDþXQDYHQGDUQDMYHþGRYLãLQHSUHMHPNRYSURUDþXQD'HOVUHGVWHYVHL]ORþDY
UH]HUYH ]DþDVQR YVDN PHVHF GRNRQþQR SD SR ]DNOMXþQHP UDþXQX SURUDþXQD ]D SUHWHNOR
OHWR 2 XSRUDEL VUHGVWHY SURUDþXQVNH UH]HUYH GR YLãLQH NL MR GRORþD RGORN V NDWHULP VH
VSUHMPH SURUDþXQ RGORþD åXSDQ LQ R XSRUDEL VUHGVWHY REYHãþD REþLQVNL VYHW V SLVQLPL
SRURþLOL 9 GUXJLK SULPHULK XSRUDEH VUHGVWHY SURUDþXQVNH UH]HUYH NL SUHVHJD YLãLQR
GRORþHQR]]DNRQRPRGORþDREþLQVNLVYHWVSRVHEQLPRGORNRP
þOHQ
3RSUHWHNXOHWD]DNDWHURMHELOVSUHMHWSURUDþXQVH]DNOMXþQLUDþXQSUHGORåLREþLQVNHPX
VYHWXYVSUHMHP
9]DNOMXþQHPUDþXQXSURUDþXQDVHL]NDåHMRSUHGYLGHQLLQGRVHåHQLSULKRGNLSUHGYLGHQLLQ
GRVHåHQL RGKRGNL WHU SUHGYLGHQD LQ GRVHåHQD L]YUãLWHY UDþXQD ILQDQFLUDQMD WHU
RGSODþHYDQMHGROJRYLQ]DGROåHYDQMHREþLQH9]DNOMXþQLUDþXQSURUDþXQDVRYNOMXþHQLWXGL
YVLSULKRGNLLQRGKRGNLRåMLKGHORYREþLQH
2VSUHMHWMX]DNOMXþQHJDUDþXQDSURUDþXQDREYHVWLåXSDQPLQLVWUVWYRSULVWRMQR]DILQDQFH
YGQHKSRVSUHMHPX
þOHQ
2EþLQDVHVPH]DGROåHYDWL]L]GDMRYUHGQRVWQLKSDSLUMHYDOL]QDMHWMHPSRVRMLO
2EþLQDL]GDYUHGQRVWQHSDSLUMHYVNODGX]]DNRQRP
2EþLQDVHQHVPH]DGROåHYDWLYWXMLQLUD]HQQDSRGODJL]DNRQD
þOHQ
2EþLQDVHODKNR]DGROåLVNODGQR]=DNRQRPRILQDQFLUDQMXREþLQ
2]DGROåLWYLRGORþDREþLQVNLVYHW
2]DGROåLWYLREþLQDREYHVWL0LQLVWUVWYR]DILQDQFHYRVPLKGQHKSRSRGSLVXSRJRGEH
þOHQ
-DYQDSRGMHWMDLQMDYQL]DYRGLNDWHULKXVWDQRYLWHOMLFDMHREþLQDVHVPHMR]DGROåHYDWLOHV
VRJODVMHPXVWDQRYLWHOMD
2VRJODVMXRGORþDREþLQVNLVYHW
2EþLQH VPHMR GDMDWL SRURãWYD ]D L]SROQLWHY REYH]QRVWL MDYQLK SRGMHWLM LQ MDYQLK ]DYRGRY
NDWHULKXVWDQRYLWHOMLFHVR
2SRURãWYXRGORþDREþLQVNLVYHW
,;63/2â1,,1326$0,ý1,$.7,2%ý,1(
6SORãQLDNWLREþLQH
þOHQ
6SORãQL DNWL REþLQH VR VWDWXW SRVORYQLN REþLQVNHJD VYHWD RGORNL RGUHGEH SUDYLOQLNL LQ
QDYRGLOD
2EþLQVNLVYHW VSUHMHPD NRW VSORãQH DNWH WXGL SURVWRUVNH LQ GUXJH QDþUWHUD]YRMD REþLQH
REþLQVNLSURUDþXQLQ]DNOMXþQLUDþXQNLVWDSRVHEQLYUVWLVSORãQLKDNWRY
.DGDU QH RGORþL ] GUXJLP DNWRP VSUHMPH REþLQVNL VYHW VNOHS NL MH ODKNR VSORãQL DOL
SRVDPLþQLDNW
3RVWRSHN]DVSUHMHPVSORãQLKDNWRYREþLQHXUHMDSRVORYQLNREþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
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6WDWXW MH WHPHOMQL VSORãQL DNW REþLQH NL JD VSUHMPH REþLQVNL VYHW ] GYRWUHWMLQVNR YHþLQR
JODVRYYVHKþODQRYREþLQVNHJDVYHWD
6WDWXWVHVSUHMPHSRHQDNHPSRVWRSNXNRWMHSUHGSLVDQ]DVSUHMHPRGORND
þOHQ
6 SRVORYQLNRP NL JD VSUHMPH REþLQVNL VYHW ] GYRWUHWMLQVNR YHþLQR QDY]RþLK þODQRY VH
XUHGL RUJDQL]DFLMD LQ QDþLQ GHOD REþLQVNHJD VYHWD WHU XUHVQLþHYDQMH SUDYLF LQ GROåQRVWL
þODQRYREþLQVNHJDVYHWD
þOHQ
=RGORNRPXUHMDREþLQD]DGHYHL]VYRMHSULVWRMQRVWLXVWDQDYOMDRUJDQHREþLQVNHXSUDYHLQ
GRORþDQDþLQQMLKRYHJDGHODWHUXVWDQDYOMDMDYQHVOXåEHMDYQDSRGMHWMDMDYQH]DYRGHLQ
VNODGHREþLQH
3URUDþXQREþLQHLQ]DNOMXþQLUDþXQSURUDþXQDVHRGUHMD]RGORNRP
2EþLQD XUHMD ] RGORNRP WXGL ]DGHYH L] SUHQHVHQH SULVWRMQRVWL NDGDU MH WDNR GRORþHQR ]
]DNRQRP
þOHQ
= RGUHGER XUHGL REþLQD GRORþHQH UD]PHUH NL LPDMR VSORãHQ SRPHQ DOL RGUHMD QDþLQ
UDYQDQMDYWDNLKUD]PHUDK
þOHQ
6 SUDYLOQLNRP VH UD]þOHQLMR SRVDPH]QH GRORþEH VWDWXWD DOL RGORND Y SURFHVX QMLKRYHJD
L]YUãHYDQMD
þOHQ
= QDYRGLORP VH ODKNR SRGUREQHMH SUHGSLãH QDþLQ GHOD RUJDQRY REþLQVNH XSUDYH SUL
L]YUãHYDQMXGRORþEVWDWXWDDOLRGORND
þOHQ
6WDWXWRGORNLLQGUXJLSUHGSLVLREþLQHPRUDMRELWLREMDYOMHQLY8UDGQHPOLVWX56LQSULþQHMR
YHOMDWLSHWQDMVWLGDQSRREMDYLþHQLYQMLKGUXJDþHGRORþHQR
98UDGQHPOLVWX56VHREMDYOMDMRWXGLGUXJLDNWL]DNDWHUHWDNRGRORþLREþLQVNLVYHW
6SORãQL GHO SURUDþXQD VH REMDYL Y 8UDGQHP OLVWX 56 3RVHEQL GHO SURUDþXQD LQ QDþUW
UD]YRMQLKSURJUDPRYVHREMDYLWDQDVSOHWQLVWUDQL2EþLQH0HWOLND
3RVDPLþQLDNWLREþLQH
þOHQ
3RVDPLþQLDNWLREþLQHVRRGORþEHLQVNOHSL
6 SRVDPLþQLPL DNWL ± VNOHSRP DOL RGORþER ± RGORþD REþLQD R XSUDYQLK VWYDUHK L] ODVWQH
SULVWRMQRVWLLQL]SUHQHVHQHGUåDYQHSULVWRMQRVWL
þOHQ
2 SULWRåEDK ]RSHU SRVDPLþQH DNWH NL MLK L]GDMR RUJDQL REþLQVNH XSUDYH Y XSUDYQHP
SRVWRSNXRGORþDQDGUXJLVWRSQMLåXSDQþHQL]DSRVDPH]QHSULPHUH]]DNRQRPGUXJDþH
GRORþHQR
2 SULWRåEDK ]RSHU SRVDPLþQH DNWH L]GDQH Y XSUDYQLK VWYDUHK L] SUHQHVHQH GUåDYQH
SULVWRMQRVWLRGORþDGUåDYQLRUJDQNLJDGRORþL]DNRQ
2 ]DNRQLWRVWL GRNRQþQLK SRVDPLþQLK DNWRY REþLQVNLK RUJDQRY RGORþD Y XSUDYQHP VSRUX
SULVWRMQRVRGLãþH
;9$567922%ý,1(95$=0(5-8'2'5ä$9(,1â,5â,+/2.$/1,+
6.831267,
þOHQ
2EþLQVNL VYHW DOL åXSDQ ODKNR YORåLWD ]DKWHYR ]D SUHVRMR XVWDYQRVWL LQ ]DNRQLWRVWL
SUHGSLVRYGUåDYHVNDWHULPLVHSRVHJDYXVWDYQLSRORåDMLQYSUDYLFHREþLQHR]LURPDþH
VHVSUHGSLVLSRNUDMLQHEUH]SRREODVWLODR]LURPDVRJODVMDREþLQHSRVHJDYQMHQHSUDYLFH
þOHQ
2EþLQVNL VYHW DOL åXSDQ ODKNR ]DþQHWD SUHG XVWDYQLP VRGLãþHP VSRU R SULVWRMQRVWL þH
'UåDYQL ]ERU DOL YODGD V VYRMLPL SUHGSLVL XUHMDWD UD]PHUMD NL VR SR XVWDYL LQ ]DNRQLK Y
SULVWRMQRVWL REþLQH (QDNR ODKNR SRVWRSD þH SRNUDMLQD DOL GUXJD REþLQD SRVHJD Y QMHQR
SULVWRMQRVW
þOHQ
äXSDQ R]LURPD REþLQVNL RGERU SR SRREODVWLOLK REþLQVNHJD VYHWD ODKNR NRW VWUDQND Y
XSUDYQHP VSRUXVSRGELMDWDNRQNUHWQHXSUDYQHDNWHLQ XNUHSHV NDWHULPL GUåDYQLRUJDQL
L]YUãXMHMR REODVWQL QDG]RU 8SUDYQL VSRU ODKNR VSURåLWD WXGL þH RVHEH MDYQHJD DOL
]DVHEQHJDSUDYD]GRNRQþQLPLXSUDYQLPLDNWLXYHOMDYOMDMRSUDYLFHQDãNRGRMDYQLKNRULVWL
REþLQH
þOHQ
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äXSDQODKNRYVWRSLYXSUDYQLDOLVRGQLSRVWRSHNNRWVWUDQNDDOLNRWVWUDQVNLLQWHUYLQHQWþH
ELELOHODKNRYWHKSRVWRSNLKR]LURPDþHVR]åHL]GDQLPLDNWLSUL]DGHWHSUDYLFHLQNRULVWL
REþLQHGRORþHQH]XVWDYRLQ]DNRQL
þOHQ
2EþLQVNL RGERUL VR GROåQL ]D SRWUHEH REþLQVNHJD VYHWD REOLNRYDWL PQHQMH JOHGH
SULSUDYOMDMRþLKVHSUHGSLVRYNLVHWLþHMRNRULVWLREþLQHLQSRNUDMLQH1DWHMSRGODJLREOLNXMH
REþLQVNLVYHWVYRMHPQHQMHNLJDSRãOMHGUåDYQHPX]ERUX
;,329(=29$1-(2%ý,1(9â,5â2/2.$/126.831267
þOHQ
2EþLQD 0HWOLND VH ODKNR SRYHåH ] GUXJLPL VRVHGQMLPL REþLQDPL Y ãLUãR ORNDOQR VNXSQRVW
]DUDGLXUHVQLþHYDQMDVNXSQLKNRULVWLVYRMHJDSUHELYDOVWYDYVNODGX]]DNRQRP
;,,0('2%ý,16.262'(/29$1-(
þOHQ
2EþLQVNLVYHWODKNR]GYRWUHWMLQVNRYHþLQRQDY]RþLKþODQRYVNOHQHGDVHREþLQDSRYHåHY
VNXSQRVW DOL ]YH]R GYHK DOLYHþ REþLQþHMH WR NRULVWQR ]D XUHMDQMHLQ RSUDYOMDQMH ]DGHY
ãLUãHJD SRPHQD SRPHPEQLK ]D REþLQR ýH ]DKWHYD YHþLQD QDY]RþLK þODQRY REþLQVNHJD
VYHWDVHODKNRRWDNHPSRYH]RYDQMXL]YHGHUD]SUDYDPHGREþDQLLQXJRWRYLQMLKRYDYROMD
þOHQ
2EþLQD 0HWOLND MH SREUDWHQD ] REþLQR 5RQFKL GHL /HJLRQDUL L] ,WDOLMH REþLQR :DJQD L]
$YVWULMHLQREþLQR2]DOML]+UYDãNH
=DUDGL QHJRYDQMD LQ UD]YLMDQMD SULMDWHOMVNLK ]QDQVWYHQLK LQ JRVSRGDUVNLK YH]L REþLQD
QDYH]XMHLQRKUDQMDVWLNH]GRPDþLPLLQWXMLPLREþLQDPL
2QDYH]DYLVWLNRYRGORþLREþLQVNLVYHW]GYRWUHWMLQVNRYHþLQR
;,,,35(+2'1(,1.21ý1('2/2ý%(
þOHQ
9EHVHGLOXVWDWXWDXSRUDEOMHQLL]UD]L]DSLVDQLYPRãNLVSROQLVORYQLþQLREOLNLVRXSRUDEOMHQL
NRWQHYWUDOQL]DPRãNHLQåHQVNH
þOHQ
7DVWDWXW]DþQHYHOMDWLSHWQDMVWLGDQSRREMDYLY8UDGQHPOLVWX5HSXEOLNH6ORYHQLMH
þOHQ
=GQHPXYHOMDYLWYHWHJDVWDWXWDSUHQHKDYHOMDWL6WDWXW2EþLQH0HWOLND 8UDGQLOLVW56ãW
LQ 
âW
0HWOLNDGQHIHEUXDUMD
äXSDQMD
2EþLQH0HWOLND
5HQDWD%UXQVNROHOU

6SUHPHPEH LQ GRSROQLWYH 6WDWXWD 2EþLQH 0HWOLND 8UDGQL OLVW 5HSXEOLNH
6ORYHQLMHãW YVHEXMHMRQDVOHGQMRSUHKRGQRLQNRQþQRGRORþER
þOHQ
.UDMHYQDVNXSQRVW.UDVLQHFNLMHQDQRYRXVWDQRYOMHQDLQ.UDMHYQDVNXSQRVW3RG]HPHOMNL
LPD VSUHPHQMHQR REPRþMH QD SRGODJL  þOHQD WHK VSUHPHPE LQ GRSROQLWHY VWDWXWD VH
REOLNXMHWD LQ ]DþQHWD SRVORYDWL ãHOH SR L]WHNX PDQGDWD VYHWD .UDMHYQH VNXSQRVWL
3RG]HPHOM SR XYHOMDYLWYL WHK VSUHPHPE VWDWXWD LQ NR ERVWD L]YROMHQD QRYD VYHWD WDNR
REOLNRYDQLKLQXVWDQRYOMHQLKNUDMHYQLKVNXSQRVWL
þOHQ
0RUHELWQR QHSUHPLþQR SUHPRåHQMH GRVHGDQMH .UDMHYQH VNXSQRVWL 3RG]HPHOM VH PHG
.UDMHYQRVNXSQRVW.UDVLQHFLQ.UDMHYQRVNXSQRVW3RG]HPHOMUD]GHOLSROHJLQHSUHPLþQLQH
RþHPHUYURNXãHVWLKPHVHFHYSRL]YROLWYLVYHWRYNUDMHYQLKVNXSQRVWLL]SUHMãQMHJDþOHQD
VYHWD NUDMHYQLK VNXSQRVWL VNOHQHWD VSRUD]XP R UD]GHOLWYL NL MH WXGL SRGODJD ]D YSLV
ODVWQLQVNHSUDYLFHNUDMHYQHVNXSQRVWLY]HPOMLãNRNQMLJR
9URNXL]SUHMãQMHJDRGVWDYNDVYHWDNUDMHYQLKVNXSQRVWLVVSRUD]XPRPXUHGLWDUD]GHOLWHY
GUXJHJD PRUHELWQHJD SUHPRåHQMD SUDYLF LQ REYH]QRVWL WHU WXGL PRUHELWQD GUXJD
PHGVHERMQDUD]PHUMD
ýH VH VYHWD NUDMHYQLK VNXSQRVWL Y URNX QH XVSHWD GRJRYRULWL LQ QH VNOHQHWD XVWUH]QHJD
VSRUD]XPDRUD]GHOLWYLGUXJHJDSUHPRåHQMDSUDYLFLQREYH]QRVWLWHURXUHGLWYLPRUHELWQLK
GUXJLK PHGVHERMQLK UD]PHULM RGORþL R UD]GHOLWYL QD SREXGR HQH RG SUL]DGHWLK NUDMHYQLK
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VNXSQRVWL REþLQVNL VYHW 3REXGD NUDMHYQH VNXSQRVWL PRUD YVHERYDWL QDWDQþHQ RSLV
GHMDQVNHJDVWDQMDLQSUHGORJRþHPQDMREþLQVNLVYHWRGORþL
2EþLQVNL VYHW RE RGORþDQMX L] SUHMãQMHJD RGVWDYND GRORþL WXGL NULWHULMH ]D UD]GHOLWHY
GUXJHJDSUHPRåHQMDSUDYLFLQREYH]QRVWLWHUWXGLXUHGLWYLPRUHELWQLKGUXJLKPHGVHERMQLK
UD]PHULM 9 SULPHUX þH NULWHULMD QL PRJRþH GRORþLWL GUXJDþH VH UD]GHOLWHY LQ XUHGLWYH
PHGVHERMQLK UD]PHULM XUHGL Y VRUD]PHUMX V ãWHYLORP SUHELYDOFHY QD REPRþMX SRVDPH]QH
NUDMHYQH VNXSQRVWL 3UHGVHGQLND VYHWRY NUDMHYQLK VNXSQRVWL VSUHMPHWD RGORþLWHY
REþLQVNHJDVYHWDLQMRWXGLL]YUãLWD
3RVDPH]QRNUDMHYQRVNXSQRVWEUHPHQLMRWXGLYVDEUHPHQDSUHPRåHQMDNLMLMHSULSDGOR
þOHQ
6SUHPHPEH LQ GRSROQLWYH VWDWXWD ]DþQHMR YHOMDWLSHWQDMVWLGDQ SR REMDYL Y 8UDGQHP OLVWX
5HSXEOLNH6ORYHQLMH
1HXUDGQRSUHþLãþHQREHVHGLORSUHGVWDYOMD]JROMLQIRUPDWLYQLGHORYQLSULSRPRþHNJOHGHNDWHUHJDREþLQDQH
MDPþLRGãNRGQLQVNRDOLNDNRGUXJDþH SHWLRGVWDYHNþOHQD8UHGEHRSRVUHGRYDQMXLQSRQRYQLXSRUDEL
LQIRUPDFLMMDYQHJD]QDþDMD 8UDGQLOLVW56ãW 
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OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
Metlika

Številka: 037-24/2013-2
Datum: 17.03.2014
Zadeva: Strokovna pomoč občinam - opozorilo

Spoštovani,
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88.a člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju ZLS) opravila pregled usklajenosti Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 80/01), Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja
vas – Poljane (Uradni list RS, št. 80/01), z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni
samoupravi in drugimi zakoni in ugotovila naslednje:

STATUT OBČINE METLIKA
Statut Občine Metlika ni usklajen za določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF; v
nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:

o

o

o

v 5. členu statuta je uporabljen izraz pečat. Žig, štampiljka in pečat so sicer
sopomenke, Zakon o lokalni samoupravi pa uporablja izraz žig, predlagamo
uporabo tega termina (tretji odstavek 10. člena);
v 5. členu določa, da občina občinski praznik in spominske dneve določi s
statutarnim sklepom (64. člen ZLS); Določba je v nasprotju z zakonom, saj ta
izraza »statutarni sklep« ne pozna. Izraz izhaja iz obdobja takoj po prvi reformi
lokalne samouprave, ko novoizvoljeni organi novih občin še niso sprejeli
statuta. Da bi zagotovili nekaj najosnovnejših pravnih pravil, so državni organi
takrat svetovali, da občinski svet sprejme statutarni sklep. Vendar je šlo zgolj
za prehodno obdobje do trenutka, ko je občinski svet sprejel statut občine. Po
nomotehničnih pravilih pravne stroke (glej Nomotehnične smernice Službe
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2008) mora občinski svet sprejeti
spremembe in dopolnitve statuta občine, s katerimi bo uredil prej navedeno
vsebino.
deseta alineja 19. člena v nasprotju z ZLS določa, da občinski svet med
drugim nadzoruje občinsko upravo glede izvrševanja odločitev občinskega
sveta. Pri tem gre za poseganje občinskega sveta v pristojnosti župana, ki je v
skladu z ZLS in Zakonom o javnih uslužbencih predstojnik občinske uprave.
Občinski svet torej nadzoruje župana, ne pa upravo.

o

24. člen določa sklic korespondenčne seje v nujnih primerih. Predlagamo, da
člen vsebuje tudi vsebinske zadeve, ki na korespondenčni seji ne morejo biti
obravnavane: proračun, zaključni račun, kadrovske zadeve…

o

v sedmem odstavku 26. člena določa, da župan pošlje vabilo za sejo
občinskega sveta tudi predsedniku nadzornega odbora. Glede na to, da sta
občinski svet in nadzorni odbor dva medsebojno neodvisna in dopolnjujoča si
organa, predsednik nadzornega odbora ni redno vabljen na seje, pač pa samo
takrat, kadar to zahteva dnevni red (poročilo nadzornega odbora ali obravnava
zaključnega računa občine). Sicer bi s svojo prisotnostjo na sejah občinskega
sveta lahko vplival na odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega odbora.
V zadnjem odstavku 16. člena določa, da je izid referenduma o ustanovitvi
ožjih delov občine zavezujoč. O členitvi občine zakon določa posvetovalni
referendum. (četrti odstavek 18. člena ZLS).

o

v 36. a členu v nasprotju z zakonom določa prenehanje mandata
funkcionarjev (37. a člen ZLS).

o

47. člen je v nasprotju z zakonom določa predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora. Predčasno prenehanje mandata (in ne razrešitev) ureja
(37. a člen ZLS). Občinski svet med trajanjem mandata ne more poljubno
razreševati članov nadzornega odbora. Zato je v neskladju z zakonom tudi
zadnji stavek 41. člena.

o

63. člen je nezakonit. Drugi odstavek 19. č člena določa,da ožji del občine se
ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti zajeti v
njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Če ožji del občine ni pravna oseba, način financiranja njegovega delovanja
določi občinski statut. Sredstva za izvajanje nalog ožjih delov občine se
zagotovijo v občinskem proračunu.

Statut Občine Metlika ni usklajen za določbami Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), ker:
o

v 48. členu ureja izločitev člana zaradi interesnega konflikta (37. člen ZIntPK),
kar sicer ni v neskladju z zakonom. Opozorilo velja postopku, saj zakon
določa, da ima vsaka uradna oseba dolžnost izogibanja nasprotju interesov,
zakon torej predpostavlja aktivno vlogo vsakega člana organa.

Statut Občine Metlika ni usklajen z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (ZSPDPO) (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 – Odl. US in 86/10 – ZSPDSLS, v
nadaljevanju: ZSPDPO), ker:
!

peta alineja 57. člena in v nasprotju z zakonom določata razpolaganje s
premoženjem. V skladu z navedenim zakonom krajevne skupnosti niso vključene v
postopke razpolaganja s premoženjem.

Statut Občine Metlika ni usklajen z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS
št. 123/06 in 57/08), ker:
o v 112. členu ureja način pridobivanja prihodkov občine. Vsebina člena je
zakonska materija in ne sodi v statut.

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE METLIKA:
Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika ni usklajen z določbami Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 - ZUJF; v nadaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:
o

v 7. členu uporablja izraz pečat namesto žig.

o

20. člen določa, da župan na seje občinskega sveta vabi tudi predsednika
nadzornega odbora. Glej obrazložitev kot v Statutu.

o

v 22. člen določa korespondenčno sejo, pri čemer ne omejuje vsebine takšnih
sej. Občinski svet na korespondenčnih sejah ne more sprejemati splošnih
aktov ali občinskega proračuna, poslovnik pa lahko določa še druge omejitve
(npr. kadrovanje).

o

v 30. člen določa, da občinski svet odloča o zapisniku pred določitvijo
dnevnega reda. Zapisnik prejšnje seje mora biti sestavni del dnevnega reda
seje občinskega sveta. Pravni običaji velevajo, da je zapisnik točka dnevnega
reda, ki jo občinski svet obravnava takoj po ugotovitvi sklepčnosti in določitvi
dnevnega reda.

o

52. člen na neustrezen način določa vsebino zapisnika občinskega sveta. Za
kolektivne organe je pomembno, kakšne sklepe sprejemajo, ne kakšna je
razprava. Zato je povzemanje razprav razpravljavcev na seji za zapisnik
irelevantno. Sploh to velja za primere, ko se vsebina sej snema in je v primeru
dvoma mogoče narediti dobesedni prepis (magnetogram). Iz zapisnika mora
biti razvidno, kdaj je bila seja, da je bila sklepčna in katere sklepe je organ na
seji sprejel.

o

54. člen je terminološka napaka. Magnetogram je namreč dobesedni prepis
zvočnega zapisa seje in ne dobesedni zapis

o

v 64. členu določa imenovanje skupnih delovnih in posvetovalnih teles župana
in občinskega sveta. Gre za nenavadno prakso in mešanje pristojnosti med
samostojnima organoma

o

100. člen ureja odstop občinskih funkcionarjev. Ker je to vsebina zakona (37. a
člen ZLS), predlagamo črtanje.

o

110. člen ureja odstop občinskih funkcionarjev. Ker je to vsebina zakona (37. a
člen ZLS), predlagamo črtanje.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika ni usklajen z Zakonom o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), ker ne
ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:
o ne določa način določanja začasnega financiranja (33. člen ZJF).

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE METLIKA
Poslovnik nadzornega odbora Občine Metlika ni usklajen za določbami Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 - ZUJF), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja:
o

5. člen napačno določa, da nadzorni odbor uporablja pečat Občine Metlika.
Pravilni termin je žig.

o

9. člen v nasprotju z zakonom določa predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora. Predčasno prenehanje mandata (in ne razrešitev) ureja (37. a člen
ZLS). Občinski svet med trajanjem mandata ne more poljubno razreševati
članov nadzornega odbora. Zato je v neskladju z zakonom tudi zadnji stavek
41. člena.

o

14. člen je nezakonit v delu, ki določa, da ima nadzorni odbor pravico do
izvedbe nenapovedanih predhodnih nadzorov.
Tovrstni nadzori niso praksa, kot tudi ne »enkratni letni nenapovedani nadzor«.
Nadzori, ki jih nadzorni odbor opravi, morajo biti določeni v letnem programu
nadzorov.

o

15. člen je nezakonit v delu, ki določa, da mora nadzorni odbor poleg zadev iz
letnega programa nadzorov obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom
predlaga občinski svet ali župan.
Nadzorni odbor ni obvezan k tovrstni obravnavi. Predloge lahko upošteva, ni
pa nujno, da jih vključi v letni program nadzorov.

o

19. člen občasni nadzor

o

v 35. členu v nasprotju z določbami o nezdružljivosti določa, da se sej
nadzornega odbora lahko udeležujejo tudi druge osebe (32. a člen ZLS).

o

47. člen določa, kaj mora vsebovati zapisnik in v 3. in4. alineji , da zapisnik
vsebuje podatke o poročevalcih in razpravljavcih in v nadaljevanju o morebitnih
ločenih mnenjih.
Bistvena vsebina zapisnika so temeljni podatki o seji in sprejeti sklepi,
razprava in ostale podrobnosti pa so dosegljive v magnetogramu seje.

Poslovnik NO Občine Metlika ni usklajen za določbami Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo), ker:
o

v 26. členu členu ureja izločitev člana zaradi interesnega konflikta (37. člen
ZIntPK), kar sicer ni v neskladju z zakonom. Opozorilo velja postopku, saj
zakon določa, da ima vsaka uradna oseba dolžnost izogibanja nasprotju
interesov, zakon torej predpostavlja aktivno vlogo vsakega člana organa.

Ministrstvo za notranje zadeve predlaga županu, občinskemu svetu in nadzornemu odboru, da
opravijo uskladitev statuta občine, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega
odbora z zakoni in podzakonskim predpisom v najkrajšem možnem roku in ministrstvo o tem
obvestijo tako, da mu pošljejo sprejete spremembe in dopolnitve statuta občine.

S spoštovanjem,
Pripravil/a:
Dragica Sternad Pražnikar, univ.dipl.lit.komp.
Strokovna sodelavka I

Poslati:
-naslovniku

dr. Roman Lavtar
Vodja službe

OBČINA METLIKA
OBČINSKI SVET
Komisija za statut
in poslovnik

Številka: 011-11/2014-4
Metlika: 8. 7. 2016

Zapisnik 1. seje Komisije za statut in poslovnik

Seja je bila 7. julija 2016 ob 15. uri v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
Na seji so bili prisotni člani komisije ga. Maja Pegam, g. Franc Renko, ga. Maja Štubljar in ga. Duška
Vlašič ter predstavnica Občinske uprave Občine Metlika Jasna Brus Rožman.
Svojo odsotnost je opravičil član komisije g. Gregor Jevšček.
Ad/1
Člani komisije so za predsednico komisije imenovali go. Majo Štubljar ter za podpredsednico
komisije go. Majo Pegam.
Ad/2
Pri predstavitvi vsebine predloga statuta so bili izpostavljeni sledeči predlogi in pripombe:
-

K petem odstavku 6. člena: V besedilo predloga se doda opis zakaj je praznik Občine 26.
novembra (kaj se je na ta dan zgodilo).

-

K 8. členu: Doda se še nekatere druge naloge Občine (gradnja stanovanj; razširitev nalog na
področju športa, kulture, turizma, sociale – širše od področja društvene dejavnosti; druge
naloge navedene v trenutno veljavnem statutu).

-

K 22. členu: Občinska uprava komisiji zaradi primerjave posreduje vrste odborov ter število
članov odborov v nekaterih drugih občinah.

-

K 33. členu: Preveri se kaj pomeni opredelitev VI. stopnje glede na nove bolonjske programe.

-

K 50. členu: Popravi se vrstni red nalog mestne in krajevnih skupnostih (upravljanje s
premoženjem, skrb za vzdrževanje javnih površin, pospeševanje društvene dejavnosti,
celostni razvoj podeželja in obnove vasi, pokopališka in pogrebna dejavnost). Doda se tudi
nova alineja, da se morajo vse naloge izvajati v skladu s področno zakonodajo in standardi.

-

K 98. členu: Ga. Maja Štubljar in ga. Maja Pegam se ne strinjata z odvzemom sredstev
NUSZ-ja pobranih s strani poslovnih subjektov in sta proti zmanjševanju sredstev mestni in
krajevnim skupnostim ter vztrajata, da obseg teh sredstev ostane enak in se ne spreminja. Ga.
Duška Vlašič izrazi pomislek, da so mestna in krajevne skupnosti, kjer poslujejo poslovni
subjekti, dodatno obremenjeni, zato so ta dodatna sredstva lahko tudi upravičena.

Člani komisije se dogovorijo, da občinska uprava v predlog statuta vnese podane predloge in
pripombe ter nov predlog posreduje po elektronski pošti. Vsak od članov lahko do septembra pošlje
nove predloge in pripombe na predlog statuta občinski upravi in ostalim članom komisije. Prvi teden
v septembru se komisija ponovno sestane ter dokončno uskladi vsebino predloga statuta, ki se uvrsti
na dnevni red seje Občinskega sveta v septembru.
Seja komisije je bila zaključena ob 17.15.

Zapisala:

Predsednica Komisije za statut in poslovnik

Jasna Brus Rožman

Maja Štubljar

OBČINA METLIKA
OBČINSKI SVET
Komisija za statut
in poslovnik

Številka: 011-11/2014-4
Metlika: 5. 9. 2016

Zapisnik 2. seje Komisije za statut in poslovnik

Seja je bila 5. septembra 2016 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika.
Na seji so bili prisotni člani komisije ga. Maja Pegam, g. Franc Renko, ga. Maja Štubljar, ga. Duška
Vlašič in g. Gregor Jevšček ter predstavnica Občinske uprave Občine Metlika Jasna Brus Rožman.
Ad/1
S strani Občinske uprave so bile predstavljene spremembe in dopolnitve predloga Statuta, ki so bile
članom komisije posredovane po elektronski pošti 28. 7. 2016.
Člani komisije so na seji sprejeli še naslednje predloge k predloženem besedilu Statuta:
-

K 23. členu: Odbor za družbene dejavnosti se preimenuje v Odbor za družbene dejavnosti in
mladino.

-

K 34. členu: Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe (doda se
še ustrezna prehodna določba za dokončanje mandata trenutno delujočega nadzornega
sveta).

-

K 99. členu: Spremeni se drugi odstavek, tako da se glasi: »Zaradi negovanja in razvijanja
prijateljskih in strokovnih vezi na področju gospodarstva, športa, kulture, mladine in drugih
področjih občina navezuje in ohranja stike z domačimi in tujimi občinami.«

Seja komisije je bila zaključena ob 16.30.

Zapisala:

Predsednica Komisije za statut in poslovnik

Jasna Brus Rožman

Maja Štubljar

PRIMERJAVA STALNIH ODBOROV OBČINSKEGA SVETA PO POSAMEZNIH
OBČINAH
OBČINA

ODBOR

ŠTEVILO
ČLANOV

ČRNOMELJ

1. odbor za gospodarstvo in komunalno

5

infrastrukturo
2. odbor za družbene dejavnosti
3. odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti
4. odbor za turizem in varstvo okolja
SEMIČ

1. odbor za gospodarstvo in lokalni razvoj

6

2. odbor za družbene dejavnosti
KAMNIK

1. odbor za gospodarske dejavnosti

7

2. odbor za prostor, komunalno ureditev in
varstvo okolja
3. odbor za družbene dejavnosti
4. odbor za proračun in gospodarjenje z
občinskim premoženjem
KRIŽEVCI

1. odbor za finančne zadeve

5

2. odbor za komunalne zadeve

9

3. odbor za družbene dejavnosti

7

4. odbor za požarno varnost, civilno zaščito in

5

reševanje

5

5. odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

7

6. odbor za gospodarstvo in turizem
KOSTANJEVICA 1. odbor za družbene dejavnosti in mladino
NA KRKI

2. odbor za finance in občinsko premoženje
3. odbor za gospodarstvo, obrt in turizem
4. odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
pospeševanje razvoja podeželja
5. odbor za okolje, prostor in komunalno
infrastrukturo
6. odbor za zaščito in reševanje

5

TREBNJE

1. odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

7

2. odbor za družbene, gospodarske dejavnosti

7

in kmetijstvo

5

3. odbor za proračun in finance
ZAGORJE OB

1. odbor za javne finance

SAVI

2. odbor za okolje in prostor

7

3. odbor za spodbujanje zaposlovanja in naložb
v gospodarstvu
4. odbor za kmetijstvo
5. odbor za šolstvo in kulturo
6. odbor za šport
7. odbor za zdravstvo in socialne zadeve
8. odbor za medgeneracijsko sobivanje
ANKARAN

1. odbor za družbene dejavnosti

min 5

2. odbor za gospodarske dejavnosti

5

funkcija častna, 3. Odbor za okolje in prostor

5

člani ne

4. odbor za razvoj in investicije

5

prejemajo

5. odbor za finance in računovodstvo

3

plačila

6. odbor za pravne zadeve in lokalno

3

samoupravo
HRPELJE –

1. odbor za proračun, finance, premoženje in

KOZINA

splošne zadeve

5

2. odbor za negospodarstvo, družbene
dejavnosti in mladino
3. odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter
gospodarske javne službe
4. odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in
mednarodne odnose
NOVO MESTO

1. odbor za družbene dejavnosti
2. odbor za okolje in prostor, komunalne
zadeve in promet
3. odbor za davčno politiko, proračun in
finance
4. odbor za gospodarstvo
5. odbor za spremljanje položaja romske
skupnosti

7-9

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
-

-

-

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalni samoupravi obsega:
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),
Odločbo o razveljavitvi prvega odstavka 95. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 6/94 z dne 11. 2. 1994),
Odločbo o razveljavitvi 13. člena ter prvega in tretjega odstavka 14. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti odloka o določitvi referendumskega območja za ustanovitev občine Koper
in odloka razpisu referenduma za ustanovitev občine Koper (Uradni list RS, št. 38/94)
(Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
57/94 z dne 29. 9. 1994),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
14/95 z dne 10. 3. 1995),
Odločbo o razveljavitvi prvega odstavka 101. člena zakona o upravi in tretjega odstavka
99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 20/95 z dne 7. 4. 1995),
Odločbo o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 9/96 z dne 16. 2. 1996),
Odločbo o: – razveljavitvi 1. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin, – razveljavitvi prvega odstavka 99.a člena zakona o
lokalni samoupravi, – razveljavitvi naslednjih točk v 3. členu zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin: točke I/11, točke V/13,
kolikor se nanaša na upravne naloge, ki pomenijo izvrševanje občinskih predpisov s
področja urejanja prometa, točke VI/1, kolikor se nanaša na pripravo lokacijske
dokumentacije, točke VI/5, kolikor se nanaša na ugotavljanje javne koristi v skladu z
občinskimi prostorskimi plani oziroma izvedbenimi akti, točke VI/7, kolikor se nanaša na
prevzem upravnih nalog iz drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 10. člena,
tretjega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 41. člena in
drugega odstavka 50. člena stanovanjskega zakona, iz pristojnosti mestnih občin, in
točke VII/2, kolikor se nanaša na lokalne ceste, – razveljavitvi 9. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, kolikor se nanaša na mestne
občine, – ugotovitvi, da zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin, ni v skladu z ustavo, kolikor ne upošteva posebnega ustavnega
statusa mestnih občin, in o naložitvi Državnemu zboru, da mora to neskladje z ustavo
odpraviti v 9 mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu RS, – ugotovitvi, da točke
I/1, III/1, III/10, IV/1, V/6, V/19, VI/2, VI/3, VI/8 in VII/3 člena 3 zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, niso v neskladju z
ustavo, – ugotovitvi, da točke V/13, VI/1, VI/5, VI/7 in VII/2 člena 3 zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, v preostalem niso v
neskladju z ustavo, razen v delih iz točke 3 tega izreka (Uradni list RS, št. 44/96 z dne
9. 8. 1996),
Zakon o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-G (Uradni list RS, št. 26/97 z dne
16. 5. 1997),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-H (Uradni list
RS, št. 70/97 z dne 14. 11. 1997),
Zakon o spremembi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-I (Uradni list RS, št. 10/98 z dne
12. 2. 1998),
Odločbo o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo (Uradni list RS, št. 68/98
z dne 5. 10. 1998),

-

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-J (Uradni list
RS, št. 74/98 z dne 3. 11. 1998),
Odločbo o razveljavitvi tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter prvega, drugega in
šestega odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 59/99 z
dne 23. 7. 1999),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-K (Uradni list
RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000),
Zakon o samoprispevku – ZSam-1 (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-L (Uradni list
RS, št. 51/02 z dne 11. 6. 2002),
Odločbo o razveljavitvi 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
108/03 z dne 7. 11. 2003),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-M (Uradni list
RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),
Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1 (Uradni list RS,
št. 100/05 z dne 10. 11. 2005),
Odločbo o razveljavitvi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, o delni
razveljavitvi sklepa Državnega zbora po drugem odstavku 14.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 21/06 z dne 27. 2. 2006),
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št.
14/07 z dne 16. 2. 2007),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-N (Uradni list
RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007),
Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB2 (Uradni list RS,
št. 94/07 z dne 16. 10. 2007),
Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-O (Uradni list RS, št. 76/08 z dne
25. 7. 2008),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-P (Uradni list
RS, št. 79/09 z dne 9. 10. 2009),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-R (Uradni list
RS, št. 51/10 z dne 28. 6. 2010),
Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5.
2012),
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št.
14/15 z dne 28. 2. 2015).
Z AKON
o lokalni samoupravi (ZLS)
(neuradno prečiščeno besedilo št. 28)
1. poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
2. člen

Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja, in opravlja svoje zadeve in
izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
3. člen
(črtan)
4. člen
(črtan)
5. člen
Občine se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne
skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih
skupnosti.
6. člen
Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in
v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave,
ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter
usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.
Občine, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
7. člen
Občine so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z
vsemi vrstami premoženja.
8. člen
Občine se financirajo iz lastnih virov.
Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti
izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva država.
9. člen
Občina ima svoje ime, ki ga določi zakon. Zakon določi tudi sedež občine.
O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se ugotovi volja prebivalcev
naselij, vključenih v občino, z referendumom.
Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega naselja v občini ali po
krajinskem imenu. Ime občine je lahko sestavljeno iz imen več naselij v občini. Ime občine se

mora razlikovati od imen drugih občin. Kot sedež občine se praviloma določi središčno
naselje.
Pri določitvi imena in sedeža občine je treba upoštevati zgodovinske in prometne
vidike ter ustaljene splošne krajinske oznake.
Kadar zaradi spremembe območja občine naselje, po katerem je imela občina ime
ali je bilo sedež, ni več v tej občini, se v postopku za spremembo območja občine določi tudi
novo ime ali sedež občine.
10. člen
Samoupravne lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in
zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grba in zastave Republike Slovenije, tujih
držav in narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti.
Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost s predpisom.
Samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime
samoupravne lokalne skupnosti.
11. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so člani občine (v
nadaljnjem besedilu: občani).
Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov,
sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne
volilne pravice.
Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave tudi neposredno – na
svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative.
II. poglavje
OBMOČJE IN DELI OBČINE
12. člen
Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine.
Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z
zakonom po opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev.
Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina se določi njeno območje, ime in
sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje
občine.
13. člen

Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom.
13.a člen
Občina ima najmanj 5000 prebivalcev.
Ob ustanovitvi ima lahko občina manj kot 5000 prebivalcev, če gre za ustanovitev
nove občine z združitvijo dveh ali več občin.
Pri ustanavljanju občin se morajo kriteriji iz 13. in 13.a člena upoštevati kot celota.
14. člen
(črtan)
14.a člen
(črtan)
14.b člen
Z odlokom o razpisu referenduma za ustanovitev nove občine oziroma
spremembo območja občine se določi referendumsko območje oziroma več referendumskih
območij, besedilo vprašanja na posameznem območju, dan razpisa referenduma in dan
glasovanja.
Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem območju
volilno pravico za volitve v občinski svet.
Referendum se opravi v skladu z zakonom, ki ureja referendum in ljudsko
iniciativo, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače.
Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne
komisije referendumskih območij, ki jih imenuje republiška volilna komisija in volilni odbori.
Republiška volilna komisija lahko za izvedbo referenduma pooblasti občinsko volilno
komisijo. Glede oblikovanja in dela volilnih organov se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja lokalne volitve.
15. člen
(črtan)
15.a člen
Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti
naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij.
Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev.
Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.

15.b člen
Volitve v občinski svet in volitve župana nove občine se izvedejo ob prvih rednih
lokalnih volitvah po njeni ustanovitvi.
Občinsko volilno komisijo nove občine imenuje občinski svet oziroma občinski
sveti občin, na območju katerih je bila nova občina ustanovljena.
Občinsko volilno komisijo je treba imenovati najkasneje do objave razpisa rednih
lokalnih volitev v občinske svete, sicer jo imenuje republiška volilna komisija.
Nova občina se konstituira in začne opravljati svoje naloge s prvim dnem
proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile opravljene volitve.
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot
polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo občinskega sveta nove
občine pa predsednik občinske volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega
sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.
Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.
Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske volilne komisije o
izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe
kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi
poročila komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem
spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi
svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za
župana.
Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o
izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega
sveta.
Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana
oziroma kandidata, predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane
občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
16. člen

Z zakonom se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na njenem območju
mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko,
kulturno in upravno središče širšega območja.
16.a člen
(črtan)
17. člen
Območje občine je lahko v naravi označeno z ustreznimi prometnimi in
neprometnimi znaki.
18. člen
Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji
členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne,
kulturne in druge značilnosti območja.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine ali spremeni
njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni
njegovo območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko
da zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet mora
pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora
občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih
območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Ugotavljanje interesa se nanaša
na ime in območje ožjega dela občine.
19. člen
Organ ožjega dela občine je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim
prebivališčem na območju ožjega dela občine. Način izvolitve članov sveta ožjega dela
občine določa zakon.
Člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega
odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.
Za zaposlene javne uslužbence v službi ožjega dela občine, ki je pravna oseba, se
uporabljajo predpisi za javne uslužbence v občinskih upravah.
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima organa iz prvega odstavka tega
člena.
Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine ali če statut občine določi,
da ožji del občine nima sveta, lahko občinski svet ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore
v skladu s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona.

19.a člen
Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet. Glede odločanja
sveta ožjega dela občine se smiselno uporablja določba prvega odstavka 35. člena tega
zakona. Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta
ožjega dela občine.
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se
nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine, mora občinski svet pred
sprejetjem odločitve, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela
občine.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta ožjega dela občine
brez pravice glasovanja.
Statut občine lahko določi, da so posamezne odločitve sveta ožjega dela občine
veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
19.b člen
S statutom občine se lahko določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet, in se
nanašajo na:
urejanje prostora,
zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva ter
pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti.
Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka, ki se prenesejo v izvajanje svetu ožjega dela občine.
19.c člen
Statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna oseba javnega prava.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v
okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma z odlokom iz drugega odstavka
prejšnjega člena.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, ga zastopa njegov svet. Statut
občine lahko določi, da zastopa ožji del občine predsednik njegovega sveta. Pravni posli, ki
jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko
predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in
v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja
župana.
V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, preneha
obstajati ali če mu preneha pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na
občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo
ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.

V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine določi, da v
okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog
občino pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali
njegov predsednik. Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja
župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega
proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine,
veljavni brez predhodnega soglasja župana.
19.č člen
Za financiranje ožjih delov občine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne
finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
III. poglavje
NALOGE OBČINE
20. člen
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami
premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj
proračun.
21. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki
jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje
naloge:
upravlja občinsko premoženje;
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v
prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči;
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj;
v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe;
pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in
družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo,
dejavnost na svojem območju;
pospešuje razvoj športa in rekreacije;
pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih
programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;

-

-

-

gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega
redarstva;
opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov;
organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
sprejema statut občine in druge splošne akte;
organizira občinsko upravo;
ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
21.a člen

Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,
jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to
področje.
-

Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
enotno matično številko občana;
osebno ime;
naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
datum in kraj rojstva oziroma datum smrti;
podatke o osebnih vozilih;
podatke o nepremičninah ter
druge osebne podatke v skladu z zakonom.

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo
pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od
upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali
drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini
omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te
podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zahteva
občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno,
oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih
pomnilniških medijih ali po elektronski poti. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti
se občini odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom
zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod
pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

22. člen
Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z
zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
23. člen
Mestna občina, ki je povezana v pokrajino, lahko opravlja upravne funkcije
pokrajine, če tako odločijo občine.
24. člen
Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz
državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to
zagotovi tudi potrebna sredstva.
Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog iz prejšnjega
odstavka prenese na vse občine, na mestne občine, na občine na določenem območju ali na
posamezno občino.
25. člen
Občina lahko sproži spor pred arbitražo glede višine sredstev iz prejšnjega člena.
Arbitražo sestavlja enako število predstavnikov občine in vlade.
Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, odloči Vrhovno sodišče
v upravnem sporu meritorno.
Za postopek pred arbitražo veljajo splošni procesni predpisi.
26. člen
Kadar je izražen poseben interes države za ohranitev poselitve in razvoj
posameznih območij, lahko Državni zbor občinam na teh območjih podeli poseben status.
Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon.
27. člen
Država zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s posebnim statusom.
IV. poglavje
ORGANI OBČINE
28. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.

28.a člen
Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so mu potrebna v
zvezi z delom v volilni enoti.
29. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti občine.
-

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
sprejema statut občine;
sprejema odloke in druge občinske akte;
sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
sprejema občinski proračun in zaključni račun;
imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega
sveta;
nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev
občinskega sveta;
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače
določeno;
imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine;

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.
30. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo
imenuje izmed članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna
telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed
drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi član
občinskega sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi
krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet.
Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso ustanovljeni
ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom
občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih
zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine
ali odlokom se lahko določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu
predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa statut občine ali odlok,
mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti
mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora.
31. člen

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu
s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko
predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
32. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje
pristojnosti nadzorni odbor:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih
organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in
gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki
so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
nadzorni odbor.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan
varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili
in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge
v skladu s svojimi pristojnostmi.
Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za
lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora,
oblikovanje nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega
odbora, obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi
nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor v skladu s statutom
občine sprejme svoj poslovnik.
32.a člen
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Občinski svet imenuje člane
nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan,
člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani
poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata
župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz
določbe prvega odstavka 37.a člena tega zakona. Razrešitev opravi občinski svet na predlog
nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z
dnem poteka mandatne dobe članov sveta.
33. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa
pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje
odločitev občinskega sveta.
Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali
nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se
splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali
je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu,
da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na
nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v
opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
33.a člen
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov
občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do
do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa
tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri

podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet,
kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če
ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne
določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje
funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
34. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in
premoženje občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme
začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko
sestane.
34.a člen
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo
funkcijo opravljal poklicno.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če
funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z zakonom, ki
ureja plače v javnem sektorju.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno
dobo.
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s
sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih
svetov, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Občinski
svet s svojim aktom lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov
občine.

35. člen
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje
občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo
razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa
tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in
poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati
sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje
občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti
priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red
pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska
uprava.
36. člen
Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema z dvotretjinsko
večino navzočih članov.
V statutu občine se določi način zagotavljanja javnosti dela organov občine.
37. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in
tajnim glasovanjem.
Podrobneje se volitve v občinski svet uredijo v posebnem zakonu.
37.a člen
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu kot članu občinskega sveta
preneha mandat:
če izgubi volilno pravico,
če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest
mesecev,
če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s
funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana, (delno razveljavljena)
če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta, župana in podžupana,
če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi
mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena tega zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana
občinskega sveta, župana in podžupana.

Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko
občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka.
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu
je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o
njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal
odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in
občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o
odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske
volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi
iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja
tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član
občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana se
lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za
vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča.
-

Če je župan imenovan:
na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na
katere območju je občina,
na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo
pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha
mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski
svet in občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha
mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji
odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega
odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo
najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
37.b člen
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana,
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za
katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana,
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za
katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo
načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na

katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo
oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
38. člen
Občinski svet šteje od 7 do 45 članov.
39. člen
Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj
po enega predstavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih
skupnosti tudi v drugih organih občine.
V okviru svojih pristojnosti občine s posebnimi akti urejajo vprašanja, ki zadevajo
uresničevanje pravic ter financiranje narodnih skupnosti.
K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje Svet narodne skupnosti prek
predstavnikov narodnih skupnosti v občinskih svetih. Kadar organi občine odločajo o drugih
vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo
predhodno pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti.
V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija za narodnostna vprašanja. V
sestavi komisije imajo pripadniki narodne skupnosti polovico članov oziroma članic.
Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, imajo Romi v
občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.
Občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje,
Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič,
Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske
skupnosti do enega predstavnika v občinskem svetu.
Če občina iz prejšnjega odstavka ne zagotovi romski skupnosti pravice do enega
predstavnika v občinskem svetu do vsakokratnega razpisa rednih lokalnih volitev, izvede te
volitve Državna volilna komisija na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.
V postopku sodelujejo tudi drugi državni organi. Državna volilna komisija imenuje
komisijo za sestavo volilnega imenika romske skupnosti v občini, pri čemer se predsednik
imenuje na predlog načelnika teritorialno pristojne upravne enote, en član na predlog
pristojnega državnega organa za narodnosti in en član na predlog Sveta romske skupnosti
Republike Slovenije.
V primeru, ko izvede volitve Državna volilna komisija, se z izvolitvijo predstavnika
romske skupnosti poveča število članov občinskega sveta za enega člana.
Izvedbo teh volitev financira državni proračun na račun občine.
40. člen
Kadar so v občini pripadniki slovenskega naroda v manjšini, se za njih smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti
v občinskih organih.

41. člen
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega
sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo
izvoljenega sveta.
-

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po
razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila
občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz
kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.
42. člen
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih

volitvah.
Mandatna doba župana traja 4 leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana
se smiselno uporablja določba prvega odstavka 41. člena tega zakona.
-

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata
prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina
ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga
na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
43. člen
(črtan)
44. člen

Neposredne oblike sodelovanja, občanov pri odločanju v občini so zbor občanov,
referendum in ljudska iniciativa.
45. člen
Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne
zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen posamezen del.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom
občine ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem
posameznem delu, lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali
sveta ožjega dela občine.
S statutom občine se predpišejo:

-

zadeve, ki jih obravnavajo občani na zboru, o njih oblikujejo svoja stališča, dajejo
predloge, pobude in mnenja ali o njih odločajo,
način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora občanov, če sklic zahtevajo
volivci,
način sklica zbora občanov,
število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, predlogi, pobude in
mnenja ali odločitve veljavno sprejete,
kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odločitve zavezujejo občinske
organe in
druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter za uveljavljanje njihovih
stališč, predlogov, pobud, mnenj in odločitev.
46. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov
občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot
naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev
v občini in če tako določa zakon ali statut občine.
Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski svet pisno
seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po
sprejemu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do
odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen,
ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali
njegove posamezne določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do
konca njegovega mandata.
46.a člen
Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa
zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona o
lokalni samoupravi in zakona o referendumu in ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in
ureja referendum, ni drugače določeno.
46.b člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum se
razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.

47. člen
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec,
politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora vsebovati zahtevo za
razpis referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma, in obrazložitev. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s
podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov:
ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno
seznani občinski svet in pobudo predloži županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni
oblikovana v skladu s prejšnjim odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine,
o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila
vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka
zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je
odločitev neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na
seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s
katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za
zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence
volilne pravice. Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi
podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku
podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
47.a člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o
predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu
referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan
glasovanja.
Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v
nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo
lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis
referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s statutom občine za
objavo splošnih aktov občine.
47.b člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane
občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo
organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora
odloča občinska volilna komisija. Podrobneje določi postopek za izvedbo referenduma statut
občine v skladu z zakonom.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so
glasovali.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija
občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.
48. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev
splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s
pobudo se primerno uporabljajo določbe 47. člena tega zakona.
Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka, je dolžan v roku, ki
ga določi statut občine, najkasneje pa v treh mesecih odločiti o zahtevi.
V. poglavje
OBČINSKA UPRAVA
49. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge
ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s
katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik
občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj
javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv
direktor ali direktorica občinske uprave.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi
odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o
stvari tudi odloči.
49.a člen
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem
predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave.

Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje
posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz
drugega odstavka 49. člena tega zakona.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali
skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.
49.b člen
Za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ
skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri
ima sedež.
Organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju.
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež
organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa
skupne občinske uprave.
49.c člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ
tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po
usmeritvah župana in nalogih tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada,
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po
skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku te občine, za
delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županov občin, ki so organ
skupne občinske uprave ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa skupne občinske uprave ali zaposlenega v občinski
upravi odloča tajnik občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve
predstojnika o stvari tudi odloči.
49.č člen
Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje
nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh
prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne
občinske uprave odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile.
49.d člen
S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju organov občinske uprave
oziroma z aktom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave ter v aktu o sistemizaciji

delovnih mest se določi izobrazba tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave.
Pri določanju izobrazbe tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave v aktih iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati, da je za odločanje o upravnih
stvareh lahko pooblaščen, kdor izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.
50. člen
Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
določi župan.
50.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske
uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne
osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.
50.b člen
Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih
nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu
zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem
omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno
financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila
kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske
uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.
50.c člen
Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več
občin lahko v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo skupni organ občinske uprave,
ustanovi medobčinsko pravobranilstvo. Če občina ne ustanovi občinskega pravobranilstva ali
medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave, da naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.
Občinsko pravobranilstvo zastopa občino pred sodišči in drugimi državnimi organi.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je
ustanovila občina.

Naloge občinskega pravobranilstva opravljajo vodja občinskega pravobranilstva ali
vodja medobčinskega pravobranilstva in občinski pravobranilci. Vodjo občinskega
pravobranilstva imenuje in razrešuje župan, vodjo medobčinskega pravobranilstva pa
imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno. Za vodjo občinskega
pravobranilstva ali vodjo medobčinskega pravobranilstva je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za občinskega pravobranilca.
Za občinskega pravobranilca je lahko imenovan, kdor poleg pogojev, ki jih določa
zakon, ki ureja javne uslužbence, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik
ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini
končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o
izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,
da je opravil pravniški državni izpit in
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Glede položaja in statusa občinskega pravobranilstva v sodnih, upravnih in drugih
postopkih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Glede položaja, pravic in obveznosti vodje občinskega ali medobčinskega
pravobranilstva in občinskega pravobranilca se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne
uslužbence, če ta zakon ne določa drugače.
VI. poglavje
PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
51. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine,
denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del
premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne,
znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene.
Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali zamenjavo nepremičnin in
premičnin v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo
državnega premoženja.
Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
51.a člen
Če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, postane z dnem
ustanovitve nove občine njihovo premoženje v celoti premoženje nove občine.
Novo občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
51.b člen

Premoženje občine, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin ali se njen del izloči
in se ustanovi nova občina oziroma se ta del priključi k sosednji občini, se razdeli
sporazumno. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoženja sprejmejo občinski sveti
v šestih mesecih po konstituiranju. Sporazum o razdelitvi premoženja sklenejo župani v
nadaljnjih treh mesecih. Sporazum je podlaga za vpis lastninske pravice občine v zemljiško
knjigo.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Dokler župani ne sklenejo sporazuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo
posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na
katere območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju
posameznih prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi
drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad.
Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh
od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.
Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skladu z načinom sporazumne
delitve, če je na podlagi načina sporazumne razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi
občinski sveti, sporazum podpisalo več kot polovica županov. Predlog mora vložiti vsaj ena
občina v tridesetih dneh od poteka roka za sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega
člena.
51.c člen
Če občine ne razdelijo premoženja v skladu s prejšnjim členom sporazumno, se z
dnem ustanovitve novih oziroma nove občine ali priključitve izločenega dela občine k
sosednji občini, razdeli premoženje tako, da:
nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na
območju katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih
služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini;
nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo
premoženje krajevnih skupnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje
občine, na območju katere leži oziroma njihovih ožjih delov v skladu s statutom občine;
premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji
nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Občinski svet sprejme akt, s katerim na podlagi premoženjske bilance in popisa
ugotovi premoženje občine. Akt občinskega sveta je podlaga za vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena,
ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka
tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne nove
občine oziroma izločenega dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje občine.
Župani sprejmejo in izvršijo sklep o razdelitvi.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov,
javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih
pogodbenih razmerij se uredijo tako, da:

-

-

-

-

vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti
do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo
javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na njenem
območju in za njene prebivalce;
občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj prevzamejo pravice in
obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu
z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, na celotnem
območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in
dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati
izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do
javnega zavoda, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih
prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu
prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je
bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba;
vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala v javnih podjetjih, javnih
skladih in agencijah, ki je bil v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena
stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo, če javno podjetje, javni sklad, agencija,
koncesionar ali drug pogodbenik izvaja javno službo in druge naloge v skladu z zakonom
ali predpisom prejšnje občine samo za njene prebivalce oziroma samo na njenem
območju;
občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij ustanovljenih
za izvajanje javnih služb in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje
občine za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene stranke v
koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti
do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov.
Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju, javnem
skladu, agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na
svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja, javnega
sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih
prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu
prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali
agencija ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem
razmerju postanejo občine tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala javnega
podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, javnih
podjetjih, javnih skladih in agencijah iz prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin skupni
organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določbama četrtega in petega odstavka 61. člena
tega zakona.
Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi
upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti.
52. člen
Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev države
in iz zadolžitve.
1.
2.

Lastni viri občine so:
davki in druge dajatve,
dohodki od njenega premoženja.

Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega
pomena v primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in način zagotavljanja
dodatnih sredstev določa zakon.
Z zakonom se določi način spodbujanja povezovanja ter sodelovanja občin in
ustanovitev občine z združitvijo dveh ali več občin z manj kot 5000 prebivalci ali z združitvijo
takih občin z večjimi občinami.
53. člen
1.
2.
3.
4.
5.

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini naslednji prihodki:
davek od premoženja,
davek na dediščine in darila,
davek na dobitke od iger na srečo,
davek na promet nepremičnin,
drugi davki, določeni z zakonom.
54. člen

1.
2.
3.
4.

Dohodki od premoženja občine so zlasti:
dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina,
dohodki od vlaganj kapitala,
dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila,
dohodki od rent. dobička javnih podjetij in koncesij.
55. člen
Občina se lahko zadolži pod pogoji, določenimi z zakonom.
56. člen
(črtan)
57. člen

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo
biti zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom.
58. člen
(črtan)
59. člen
Računsko sodišče preverja poslovanje občine ter pravnih oseb, ki jih ustanovi
občina ali je njihov lastnik.
60. člen
(črtan)

VII. poglavje
OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
61. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s
svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne
službe).
-

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
neposredno v okviru občinske uprave;
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
z dajanjem koncesij;
na drug način, določen v skladu z zakonom.

Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja
javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za izvajanje javne
službe podelijo skupno koncesijo.
Občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega odstavka
svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov mora določati njegove naloge, organizacijo dela in
način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje naloge v imenu in za račun
občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega
zavoda ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo določi koncesijski akt.
Strokovne naloge za svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov opravlja
občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež, če z aktom o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov ni določeno, da te naloge opravlja organ skupne
občinske uprave.
Če je za javne službe, ki jih občine zagotavljajo na način iz tretjega odstavka tega
člena, ustanovljena zveza občin, opravlja naloge sveta ustanoviteljic svet zveze občin.
62. člen
Način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb predpiše občina, če zakon ne
določa drugače.
63. člen
(črtan)
VIII. poglavje
SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
64. člen
Občina sprejme svoj statut.

Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine,
oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način
sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega
pomena v občini, ki jih določa zakon.
Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov. Če statut ni sprejet, se
najprej v tridesetih dneh, najkasneje pa v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem
sprejemu. (drugi stavek razveljavljen)
65. člen
Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.
Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi,
določenimi z zakoni.
66. člen
Statut in drugi predpiši občine morajo biti objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.
67. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz
prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava,
na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine,
v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon drugače ne določa.
68. člen
Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh in o drugih
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene
pristojnosti odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
69. člen
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem
sporu pristojno sodišče.
70. člen

Materialni akti in akti poslovanja občine morajo temeljiti na zakonu in drugem
zakonitem predpisu.
71. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za splošne in posamične akte
pokrajine in drugih oblik povezovanja lokalnih skupnosti, če za prenesene naloge in za
izvrševanje javnih pooblastil s posebnim zakonom ni določeno drugače.
IX. poglavje
MEDOBČINSKO SODELOVANJE
72. člen
(črtan)
73. člen
(črtan)
74. člen
(črtan)
75. člen
(črtan)
76. člen
(črtan)
77. člen
(črtan)
78. člen
(črtan)
79. člen
(črtan)
80. člen
(črtan)
81. člen
(črtan)
82. člen

(črtan)
83. člen
(črtan)
84. člen
(črtan)
85. člen
(črtan)
86. člen
Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih
upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o
ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enonamenske ali večnamenske
interesne zveze.
Zveza ima svet, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic ter z aktom o
ustanovitvi zveze določeno število predstavnikov občinskih svetov občin ustanoviteljic. Vsaka
od ustanoviteljic mora imeti vsaj dva člana sveta in nobena ne more imeti več kot polovice
članov sveta. Z aktom o ustanovitvi zveze se določi ime in sedež zveze, naloge, ki jih bodo
ustanoviteljice urejale in izvajale v zvezi, začetek delovanja in prenehanje zveze, pristojnosti,
sestavo, organizacijo in način odločanja sveta, zagotavljanje sredstev za delovanje in
izvajanje nalog zveze, zastopanje zveze, pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic
ter načela urejanja medsebojnih premoženjskih in drugih razmerij.
Z aktom o ustanovitvi zveze se v okviru nalog, ki jih opravljajo občine v zvezi,
določijo predpisi in drugi akti iz pristojnosti občinskih organov, za katerih sprejemanje bo po
ustanovitvi zveze občin pristojen svet zveze.
Za finančno poslovanje zveze občin se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja finančno poslovanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna in zakona, ki ureja
financiranje občin in se nanašajo na javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina.
Akt o ustanovitvi zveze predložijo ustanoviteljice v hrambo ministrstvu, pristojnemu
za lokalno samoupravo. Zahtevi za hrambo akta o ustanovitvi zveze priložijo župani občin
ustanoviteljic sklepe občinskih svetov, s katerimi je bil akt sprejet. Ministrstvo prevzame akt v
hrambo z odločbo, katere izrek in akt o ustanovitvi zveze objavijo župani občin ustanoviteljic
v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave pridobi zveza status osebe javnega
prava.
Poslovanje zveze ter njene pravice, obveznosti in odgovornosti se opredelijo z
ustanovnim aktom zveze.
86.a člen
Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave
ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje. Z aktom o
ustanovitvi združenja določijo ustanoviteljice ime in sedež združenja, cilje in naloge
združenja, pravice, obveznosti in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje

združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja oziroma prenehanja članstva,
organe združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje.
Združenje lahko v imenu združenja uporabi ime “Slovenija”, izpeljanko ali kratico
imena Republike Slovenije, če za to pridobi dovoljenje vlade.
Akt o ustanovitvi združenja predložijo ustanoviteljice v hrambo ministrstvu,
pristojnemu za lokalno samoupravo. Zahtevi za hrambo priloži pooblaščena oseba združenja
sklepe občinskih svetov o članstvu v združenju in statut združenja. Ministrstvo izda odločbo o
hrambi. Akt o ustanovitvi združenja, statut združenja in izrek odločbe o hrambi objavi
združenje v Uradnem listu Republike Slovenije.
Združenje občin je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi. Združenje pridobi status pravne
osebe javnega prava z dnem objave iz prejšnjega odstavka.
Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti
oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice,
obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi.
Združenje lahko ustanovi strokovne službe za opravljanje strokovnih nalog za
združenje, opravljanje informacijskih in izobraževalnih nalog in zagotavljanje strokovne
pomoči občinam in zvezam občin. Združenje lahko ustanovi skupne strokovne službe, ki po
pooblastilu izvajajo naloge za članice združenj.
Združenje lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. Reprezentativno je združenje,
v katerega je včlanjenih najmanj 30% občin. Reprezentativnost združenja se ugotovi v
odločbi iz tretjega odstavka tega člena.
Vlada določi merila in postopek za sestavo stalnega predstavništva
reprezentativnih združenj občin za sodelovanje z državnimi organi, ter njihovih delegacij v
mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah. Pri tem upošteva
načelo, da se število članov posameznih delegacij določi po proporcionalnem načelu glede
velikosti združenja in zagotovi, da ima vsako reprezentativno združenje v delegaciji vsaj
enega predstavnika, kadar število članov delegacije to dopušča.
Sredstva za delegacije reprezentativnih združenj v organih Sveta Evrope in
Evropske unije, ki bremenijo države, se zagotovijo v državnem proračunu.
87. člen
(črtan)
X. poglavje
NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV
88. člen
Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin.
V zadevah, ki jih na občine prenese država, pa opravljajo državni organi tudi
nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in
ministrstva.
88.a člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin v zadevah iz
njihove pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov
občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
Ministrstvo mora opozoriti organ občine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v
skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne rešitve. Ministrstvo mora opozoriti
pristojni občinski organ tudi, če ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z zakonom ali
drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe.
Če organ občine ne uskladi svojega splošnega akta z ustavo ali zakonom, mora
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno
skladnosti splošnega akta občine z ustavo in zakonom.
Na predlog ministrstva vlada predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje
splošnega akta občine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo
izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive
posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje
takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin
občanov.
89. člen
Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prenesene pristojnosti
države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati z objavo, predložiti vladi oziroma ustreznemu
ministrstvu.
Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so nezakoniti, lahko zadrži
glede izvrševanja in jih predloži Ustavnemu sodišču.
90. člen
(črtan)
90.a člen
Če občina ne opravlja ali v nasprotju z zakonom opravlja z zakonom določene
naloge iz svoje izvirne pristojnosti, mora pristojno ministrstvo opozoriti pristojni občinski
organ in mu predlagati način izvršitve posamezne naloge ter določiti rok.
Če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom iz prejšnjega odstavka in
pristojno ministrstvo ugotovi, da občina ne zagotavlja skupnih potreb in interesov svojih
prebivalcev in bi utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno
oziroma življenjsko okolje ali premoženje, mora pristojno ministrstvo občini naložiti izvedbo
naloge z odločbo. Če občina ne izvrši odločbe v določenem v roku, jo izvrši ministrstvo v
skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo.

90.b člen
-

-

Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno
ravnanje;
v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z
zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku
leta ali
če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na
sklepčni seji.
Župana se lahko predčasno razreši, če:
ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za
upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.

V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v
občinski svet, v primeru razrešitve župana pa nadomestne volitve župana.
90.c člen
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na
predlog vlade.
Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana, mora
državni zbor opozoriti občinski svet oziroma župana na njegovo nezakonito ravnanje ter mu
predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet oziroma
župan ravna v skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s
sklepom ustavi.
Državni zbor razpusti občinski svet oziroma razreši župana, če ugotovi, da razlogi
niso odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev
občinskega sveta oziroma razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen ukrep za
zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Občinski svet oziroma župan lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za
presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena v
roku oziroma, če ji ni ugodeno, je občinski svet razpuščen oziroma župan razrešen z dnem
objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča.
90.č člen
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času
do izvolitve novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v
potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji.
Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve
novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu s tem zakonom
določen za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.
V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje
vlada začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge.
Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu
svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati

osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta in
župana.
XI. poglavje
VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ
91. člen
Občina oziroma pokrajina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti
predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice
lokalne skupnosti.
92. člen
Občina oziroma pokrajina lahko v upravnem sporu spodbija konkretne upravne
akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor.
93. člen
Občina oziroma pokrajina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in
obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi organi položaj stranke, če so s temi
akti neposredno prizadete njene pravice in koristi, določene z ustavo in zakoni.
Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno
obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.
94. člen
Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z
ustavo tičejo koristi občin, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno
občino in posega v njene koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred
njegovim sprejemom.
Vlada mora pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži
državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki
zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje
združenj občin.
Določba iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi kadar posamezen
minister sprejema predpis iz svoje pristojnosti.

Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:

»XII. poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
95. člen
V delih občin, kjer se državljani na zborih krajanov v krajevnih skupnostih, skladno
z zakonom o referendumu za ustanovitev občin odločijo, da bodo izvedli referendume o
oblikovanju novih občin do 31. marca 1994, se izvedejo volitve do 30. junija 1994. V drugih
občinah se izvedejo volitve aprila 1994, referendumi o oblikovanju novih občin pa najkasneje
do 31. decembra 1995.
Do sprejetja nove sistemske zakonodaje za financiranje občin pripada novo
oblikovanim občinam delež javne porabe po sprejetem letnem proračunu preračunano na
prebivalca, pri čemer se začete naložbe nadaljujejo po sprejetem programu za tekoče leto.
Država zagotavlja takojšnje in redno financiranje novo nastali občini.
96. člen
V posameznih delih občine občani na svojih zborih oblikujejo zahteve po
ustanovitvi svoje občine.
Zbore občanov skliče za območja sedanjih krajevnih skupnosti oziroma dele
občine predsednik občinske skupščine oziroma župan.
V morebitnih sporih med posameznimi deli občine glede ustanovitve samostojnih
občin posreduje arbitraža, ki jo sestavljajo predstavniki sprtih strani ter predstavniki vlade.
97. člen
Območja mestnih četrti določijo polnoletni prebivalci z referendumom.
98. člen
Državni zbor sprejme zakon o ustanovitvi in mejah novih občin v treh mesecih po
izvedenih referendumih o ustanovitvi občin.
99. člen
Nove občine morajo v treh mesecih po uveljavitvi zakona iz prejšnjega člena
izvoliti občinski oziroma mestni svet. Ta pripravi in sprejme statut in druge akte potrebne za
prevzem funkcij po tem zakonu v treh mesecih po konstituiranju sveta.
Za volitve in sklice prvih sej občinskih oziroma mestnih svetov se uporabljajo
določbe Zakona o lokalnih volitvah.
100. člen
Občinski sveti morajo v šestih mesecih po prevzemu funkcij po prejšnjem členu
urediti medsebojna premoženjskopravna razmerja.

-

Osnova za delitev premoženja je zlasti:
število prebivalstva;
udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine;
lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali oblikovanju premoženja v
občini;
obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v naslednjih letih.

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo arbitražo, v
kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako število predstavnikov sprtih strani.
Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, odloči Vrhovno sodišče
v upravnem sporu meritorno.
101. člen
Delavci občinskih upravnih organov, razen delavcev, ki opravljajo državne
funkcije, ki jih prevzame država in tajniki ter drugi zaposleni v organih krajevnih skupnosti
imajo ob reorganizaciji lokalnih skupnosti po tem zakonu pravice, ki jih zakon zagotavlja
delavcem v državnih organih za primer reorganizacije ali spremenjenih pristojnosti upravnih
organov.
102. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 95. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 6/94) spreminja 95. člena zakona tako, da se glasi:

»95. člen
V delih občin, kjer se državljani na zborih krajanov v krajevnih skupnostih, skladno
z zakonom o referendumu za ustanovitev občin odločijo, da bodo izvedli referendume o
oblikovanju novih občin do 31. marca 1994, se izvedejo volitve do 30. junija 1994. V drugih
občinah se izvedejo volitve aprila 1994, referendumi o oblikovanju novih občin pa najkasneje
do 31. decembra 1995. (razveljavljen)
Do sprejetja nove sistemske zakonodaje za financiranje občin pripada novo
oblikovanim občinam delež javne porabe po sprejetem letnem proračunu preračunano na
prebivalca, pri čemer se začete naložbe nadaljujejo po sprejetem programu za tekoče leto.
Država zagotavlja takojšnje in redno financiranje novo nastali občini.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
57/94) vsebuje naslednjo končno določbo:

»10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
14/95) črta 95. člen zakona:

»95. člen
(črtan)«;
črta 96. člen zakona:

»96. člen
(črtan)«;
črta 97. člen zakona:

»97. člen
(črtan)«;
črta 98. člen zakona:

»98. člen
(črtan)«;
spreminja 99. člen zakona tako, da se glasi:

»99. člen
Občinski sveti sprejmejo statute občin do 30. aprila 1995.
V enem mesecu po sprejemu statuta občine občinski svet sprejme poslovnik o
svojem delu ter akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave.«;
dodaja 99.a člen zakona, ki se glasi:

»99.a člen

Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve iz državne
pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), veljajo od
1.1.1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni
organi v mejah svojih pristojnosti.
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22.
člena tega zakona, veljajo od 1.1.1995 dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi
predpisi nadomeščajo organi občin.
Z zakoni in drugimi državnimi predpisi določene pristojnosti organov prejšnjih
občin za urejanje in izvrševanje zadev iz državne pristojnosti ne preidejo na organe novih
občin.«;
spreminja 100. člen zakona tako, da se glasi:

»100. člen
Občinski sveti morajo
premoženjskopravna razmerja.
-

do

30.

septembra

1995

urediti

medsebojna

Osnova za delitev premoženja je zlasti:
število prebivalstva;
udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine;
lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali oblikovanju premoženja v
občini;
obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v naslednjih letih.

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo arbitražo, v
kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako število predstavnikov sprtih strani.
Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, odloči Vrhovno sodišče
v upravnem sporu meritorno.«;
dodaja 100.a člen zakona, ki se glasi:

»100.a člen
Dokler se občine ne dogovorijo o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnih
zavodov, skladov in javnih podjetij, ustanovljenih za območje več občin, izvršujejo
ustanoviteljske pravice organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda oziroma javnega
podjetja, ob soglasju organov vseh občin na tem območju.«;
dodaja 100.b člen zakona, ki se glasi:

»100.b člen
Za člane občinskega sveta, župana, podžupana in tajnika se uporabljajo določbe
zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I,

4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in
plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika
občinske uprave določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega
količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.«;
dodaja 100.c člen zakona, ki se glasi:

»100.c člen
Občine morajo uskladiti svoje splošne akte, sprejete do uveljavitve tega zakona, z
določbami tega zakona v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»26. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Odločba razveljavitvi prvega odstavka 101. člena zakona o upravi in tretjega odstavka
99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 20/95) spreminja 99.a člen
tako, da se glasi:

»99.a člen
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve iz državne
pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), veljajo od
1.1.1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni
organi v mejah svojih pristojnosti.
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22.
člena tega zakona, veljajo od 1.1.1995 dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi
predpisi nadomeščajo organi občin.«;
Z zakoni in drugimi državnimi predpisi določene pristojnosti organov prejšnjih
občin za urejanje in izvrševanje zadev iz državne pristojnosti ne preidejo na organe novih
občin. (razveljavljen)«;
ter v zvezi z razveljavitvijo tretjega odstavka 99.a člena zakona določa:

»Razveljavitev začne učinkovati 1. junija 1995.«.

Odločba o: – razveljavitvi 1. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin, – razveljavitvi prvega odstavka 99.a člena zakona o
lokalni samoupravi, – razveljavitvi naslednjih točk v 3. členu zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin: točke I/11, točke V/13,
kolikor se nanaša na upravne naloge, ki pomenijo izvrševanje občinskih predpisov s
področja urejanja prometa, točke VI/1, kolikor se nanaša na pripravo lokacijske
dokumentacije, točke VI/5, kolikor se nanaša na ugotavljanje javne koristi v skladu z
občinskimi prostorskimi plani oziroma izvedbenimi akti, točke VI/7, kolikor se nanaša
na prevzem upravnih nalog iz drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 10. člena,
tretjega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 41. člena in
drugega odstavka 50. člena stanovanjskega zakona, iz pristojnosti mestnih občin, in
točke VII/2, kolikor se nanaša na lokalne ceste, – razveljavitvi 9. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, kolikor se nanaša na mestne
občine, – ugotovitvi, da zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin, ni v skladu z ustavo, kolikor ne upošteva posebnega
ustavnega statusa mestnih občin, in o naložitvi Državnemu zboru, da mora to
neskladje z ustavo odpraviti v 9 mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu RS, –
ugotovitvi, da točke I/1, III/1, III/10, IV/1, V/6, V/19, VI/2, VI/3, VI/8 in VII/3 člena 3 zakona
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, niso v
neskladju z ustavo, – ugotovitvi, da točke V/13, VI/1, VI/5, VI/7 in VII/2 člena 3 zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, v
preostalem niso v neskladju z ustavo, razen v delih iz točke 3 tega izreka (Uradni list
RS, št. 44/96) spreminja 99.a člen zakona tako, da se glasi:

»99.a člen
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve iz državne
pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), veljajo od
1.1.1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni
organi v mejah svojih pristojnosti. (razveljavljen)
Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22.
člena tega zakona, veljajo od 1.1.1995 dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi
predpisi nadomeščajo organi občin.
Z zakoni in drugimi državnimi predpisi določene pristojnosti organov prejšnjih
občin za urejanje in izvrševanje zadev iz državne pristojnosti ne preidejo na organe novih
občin. (razveljavljen)«.

Zakon o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-G (Uradni list RS, št. 26/97)
vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-H (Uradni list
RS, št. 70/97) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»18. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
Ožjim delom občin, ki so pravne osebe in katerih organizacija, delovanje in pravni
status ne bodo usklajeni z določbami tega zakona, preneha pravna subjektiviteta ter se po
uradni dolžnosti odpravijo njihovi žiro računi z 31. 12. 1998.
Določba drugega odstavka 12. člena tega zakona se prične uporabljati s
konstituiranjem novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-I (Uradni list RS, št. 10/98)
vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-J (Uradni list
RS, št. 74/98) spreminja 100. člen zakona tako, da se glasi:

»100. člen
Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z zakonom o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr. in 69/94) na območju
posameznih prejšnjih občin, morajo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar
najkasneje do 30. 11. 1998, opraviti delitev premoženja, ki je ob ustanovitvi prešlo v njihovo
skupno lastnino in urediti vsa druga medsebojna premoženjskopravna razmerja.
Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz prejšnjega odstavka,
opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi

občine, na katere območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada.
-

Osnova za delitev premoženja je zlasti:
število prebivalstva;
udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine;
lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali oblikovanju premoženja v
občini;
obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v naslednjih letih.

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo arbitražo, v
kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako število predstavnikov sprtih strani.
Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni bilo mogoče
oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu meritorno.
Če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj med občinami ter delitev
premoženja ni zaključena v roku iz prvega odstavka tega člena, se premoženje razdeli v
skladu z določbami 51.c člena tega zakona.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve
premoženja med občinami po tem zakonu se ne obračunava in ne plačuje prometnega
davka.«;
črta 100.a člen zakona:

»100.a člen
(črtan)«;
spreminja 100.b člen zakona tako, da se glasi:

»100.b člen
Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij
za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in
določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če
funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje
vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin
se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo:
v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0
v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5
v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0
v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5
v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0
v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0

-

v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski

dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini
Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz
tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan
opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po zakonu o razmerjih plač
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ter po uredbi o količnikih za
določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98), razen dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače oziroma
dela plače župana, del plače članov občinskega sveta pa največ do višine 15% plače
župana. Višina plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana občinskega sveta se
določi z aktom občinskega sveta.
Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali
četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati
delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v
državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov
upravnih enot, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave,
določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev
osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.«;
ter vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»43. člen
Zakone, ki urejajo naloge, ki se nanašajo na razvoj mest, je treba uskladiti s tem
zakonom do 1. 1. 2000.
44. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute in druge splošne akte občin s tem zakonom
do 31. 3. 1999.
-

Določbe tega zakona, na podlagi katerih:
občinski svet predstavlja, ga sklicuje in vodi njegove seje župan,
se imenujejo podžupani,
se oblikujejo delovna telesa občinskega sveta,

-

se določa nepoklicno opravljanje občinskih funkcij in pravica župana ter podžupana, da
se odločita za poklicno opravljanje svoje funkcije,
se oblikujejo in izplačujejo plače občinskih funkcionarjev,

se začno uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov in s prevzemom
funkcij občinskih funkcionarjev po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
45. člen
Tajniki občin, ki jim z dnem uveljavitve tega zakona preneha funkcija, nadaljujejo z
vodenjem občinskih uprav, če s tem soglašajo. Z aktom o imenovanju se ugotovi prenehanje
funkcije in opravi razporeditev na delovno mesto tajnika občine, za katerega se lahko
uporablja še naziv direktor občinske uprave.
Če tajnik občine ne nadaljuje z delom, ima pravico, da se v tridesetih dneh po
prenehanju funkcije vrne na delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in ga je opravljal
pred imenovanjem za tajnika občine oziroma pravico do razporeditve na delovno mesto v
občinski upravi, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim v skladu z zakonom.
Če se tajnik občine ne vrne na prejšnje delovno mesto, ne sprejme razporeditve
oziroma ga ni mogoče razporediti ker ni prostega delovnega mesta, ima pravico do
nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemal, če bi opravljal delo tajnika občine, vendar najdlje
tri mesece od vročitve sklepa o razrešitvi.
Z dnem uveljavitve tega zakona se ukinejo delovna mesta dosedanjih sekretarjev
občinskih svetov. Če je sekretar občinskega sveta delavec občinske uprave, se delavca
razporedi na drugo delovno mesto v občinski upravi, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in
zmožnostim v skladu z zakonom.
46. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter prvega, drugega in
šestega odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 59/99)
spreminja 100. člena zakona tako, da se glasi:

»100. člen
Prvi občinski sveti občin, ustanovljenih z zakonom o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr. in 69/94) na območju
posameznih prejšnjih občin, morajo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar
najkasneje do 30. 11. 1998, opraviti delitev premoženja, ki je ob ustanovitvi prešlo v njihovo
skupno lastnino in urediti vsa druga medsebojna premoženjskopravna razmerja.
(razveljavljen)
Dokler občinski sveti občin ne sklenejo sporazuma iz prejšnjega odstavka,
opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi

občine, na katere območju je premoženje, oziroma organi občine, v kateri je sedež javnega
zavoda, javnega podjetja ali sklada. (razveljavljen)
-

Osnova za delitev premoženja je zlasti:
število prebivalstva;
udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine;
lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali oblikovanju premoženja v
občini;
obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v naslednjih letih.

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani oblikujejo arbitražo, v
kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako število predstavnikov sprtih strani.
Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni bilo mogoče
oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu meritorno.
Če postopek ureditve premoženjskopravnih vprašanj med občinami ter delitev
premoženja ni zaključena v roku iz prvega odstavka tega člena, se premoženje razdeli v
skladu z določbami 51.c člena tega zakona. (razveljavljen)
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve
premoženja med občinami po tem zakonu se ne obračunava in ne plačuje prometnega
davka.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-K (Uradni list
RS, št. 70/00) spreminja 100. člen zakona tako, da se glasi:

»100. člen
Občine, ustanovljene do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-K), razdelijo skupno premoženje, v skladu z določbami prvega in
drugega odstavka 51.b člena zakona, v skupnem roku šest mesecev. Rok začne teči z dnem
uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K).
Dokler občine ne sklenejo sporazuma iz prejšnjega odstavka, opravljajo posle
rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem organi občine, na katere
območju je premoženje, ob soglasju vseh občin, ustanovljenih na območju posameznih
prejšnjih občin. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov
pa izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za
območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko
splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema
pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.
-

Osnova za delitev premoženja je zlasti:
število prebivalstva;
udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premoženja občine;
lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali oblikovanju premoženja v
občini;
obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale v naslednjih letih.

Če občine ne sklenejo sporazuma v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-K), morajo ustanoviti
arbitražo. Za ustanovitev, sestavo, postopek in odločanje arbitraže se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja pravdni postopek, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. Arbitražo
ustanovijo župani z arbitražno pogodbo v tridesetih dneh od poteka roka iz prvega odstavka
tega člena. Z arbitražno pogodbo opredelijo župani sporni predmet in določijo pristojnost
arbitraže, način določitve postopka pred arbitražo, kraj zasedanja arbitraže in čas začetka
dela arbitraže ter pravice in obveznosti strank v arbitražnem postopku. Vsaka občina imenuje
v arbitražo po enega arbitra. Enega arbitra, ki je predsednik arbitraže, pa imenuje vlada.
Arbiter ne more biti občinski funkcionar, delavec občinske uprave ali poslovodni delavec
oziroma delavec javnega sklada, javnega zavoda, javnega podjetja oziroma družbe ter druge
organizacije, ki je uporabnik sredstev proračuna občine – stranke arbitraže ali oseba, ki je z
občino v trajnih poslovnih odnosih oziroma je od nje odvisna, ali druga oseba, ki zaradi
izločitvenih razlogov iz 70. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99), ne
more opravljati sodniške funkcije. Občine imenujejo arbitre v tridesetih dneh od poteka roka
iz prvega odstavka tega člena. Arbitraža razsoja po postopku, ki ga v skladu z arbitražno
pogodbo določi sama ter po pravičnosti. Arbitraža sprejme odločitev z glasovanjem.
Posamezni arbiter ima tolikšno število glasov, kot znaša razmerje med številom prebivalcev v
občini, ki ga je imenovala in številom vseh prebivalcev na območju občin, ki so arbitražo
ustanovile. Arbitražna odločba je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh arbitrov, ki so
glasovali in če zanjo glasujejo arbitri, ki imajo najmanj polovico glasov in če ji arbiter, ki ga je
imenovala vlada, ne nasprotuje. Postopek pred arbitražo mora biti končan v šestih mesecih
od poteka roka iz prvega odstavka tega člena.
Če spora tudi z arbitražo ni mogoče rešiti oziroma arbitraže ni bilo mogoče
oblikovati, odloči upravno sodišče v upravnem sporu meritorno. Občine so dolžne vložiti
predlog pri upravnem sodišču. Če tega ne storijo v tridesetih dneh po preteku roka za
arbitražni postopek, vloži predlog državni pravobranilec na zahtevo vlade. O sporih v zvezi z
ureditvijo medsebojnih premoženjskopravnih razmerij in delitve premoženja občin odloča
upravno sodišče hitro in prednostno.
Upravno sodišče z odločbo razdeli premoženje v skladu z načinom sporazumne
delitve, če je na podlagi načina sporazumne razdelitve premoženja, ki so ga sprejeli vsi
občinski sveti, sporazum podpisalo več kot polovica županov. Predlog mora vložiti vsaj ena
občina v tridesetih dneh od poteka roka za sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega
člena.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve
premoženja med občinami po tem zakonu se ne obračunava in ne plačuje davka.«;
ter vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»10. člen
Občinski sveti morajo uskladiti statute s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o samoprispevku – ZSam-1 (Uradni list RS, št. 87/01) vsebuje naslednjo končno
določbo:

»30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi – ZLS-L (Uradni list
RS, št. 51/02) spreminja 100.b člen zakona tako, da se glasi:

»100.b člen
Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij
za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in
določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če
funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin
se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo:
v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0
v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5
v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0
v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5
v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0
v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0
v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski
dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini
Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz
tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan
opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno.
Višina plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana in plačilo za
opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. Plače
oziroma plačila za opravljanje funkcije so lahko določena s količniki ali odstotki od plače
župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo
poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu

pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plačilo za
opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za
seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta,
ne sme presegati 15% letne plače župana.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali
četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati
delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v
državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov
upravnih enot, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave,
določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev
osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.
Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih
zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za
opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno
drugače. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače
župana.
Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in
agencij določi organ iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. Na podlagi meril določene
plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.«;
dodaja 101.a člen zakona, ki se glasi:

»101.a člen
Občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje,
Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič,
Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske
skupnosti do enega predstavnika v občinskem svetu do rednih lokalnih volitev v letu 2002.«;
dodaja 101.b člen zakona, ki se glasi:

»101.b člen
Mandatna doba članov občinskega sveta in župana Mestne občine Koper, ki so bili
izvoljeni na podlagi zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 53/99), traja do potrditve mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta in župana
na rednih lokalnih volitvah v letu 2002.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o razpisu rednih lokalnih
volitev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 53/99).«;
ter vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»16. člen
Občine morajo uskladiti svoje splošne akte s tem zakonom v 60 dneh po njegovi
uveljavitvi.
Določba 6. člena tega zakona, v kolikor se nanaša na položaj tajnika občine po
zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih
uslužbencih.
Določba 9. člena tega zakona, ki se nanaša na tretji odstavek 50.a člena zakona,
se uveljavi po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Z dnem objave aktov iz tretjega odstavka 86.a člena zakona pridobita lastnost
reprezentativnosti Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.
Združenji iz prejšnjega odstavka morata izpolniti kriterije o reprezentativnosti iz
sedmega odstavka 86.a člena zakona v roku treh let po uveljavitvi tega zakona, sicer se z
odločbo status reprezentativnosti odvzame.
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-M (Uradni list
RS, št. 72/05) spreminja 100.b člen zakona tako, da se glasi:

»100.b člen
Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij
za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in
določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če
funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin
se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo:
v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0
v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5

-

v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0
v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5
v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0
v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0
v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski

dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini
Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz
tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan
oziroma podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na
seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali
četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati
delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v
državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske
uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov
upravnih enot, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave,
določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev
osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z univerzitetno
ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.
Merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega
podjetja določi s svojim aktom občinski svet občine ustanoviteljice oziroma organ občin
soustanoviteljic iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. V skladu z merili določena plača
direktorja javnega podjetja ne sme presegati plače župana občine ustanoviteljice, plača
direktorja skupnega javnega podjetja pa ne sme presegati najvišje plače župana občin
soustanoviteljic. Za primerjavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo.
Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja skupnega
javnega zavoda, skupne javne agencije ali skupnega javnega sklada določi s soglasjem
ministra, pristojnega za posamezno področje, organ občin soustanoviteljic iz četrtega
odstavka 61. člena tega zakona.«;
spreminja 16. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
– ZLS-L (Uradni list RS, št. 51/02) tako, da se glasi:

»16. člen
Občine morajo uskladiti svoje splošne akte s tem zakonom v 60 dneh po njegovi
uveljavitvi.
Določba 6. člena tega zakona, v kolikor se nanaša na položaj tajnika občine po
zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih
uslužbencih.
Določba 9. člena tega zakona, ki se nanaša na tretji odstavek 50.a člena zakona,
se uveljavi po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Z dnem objave aktov iz tretjega odstavka 86.a člena zakona pridobita lastnost
reprezentativnosti Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije.«;
ter vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Naselja, za katera je bilo s sklepom državnega zbora ugotovljeno, da imajo status
mesta, ta status ohranijo.
34. člen
V občinah, v katerih je podžupan imenovan, se začne uporabljati določba 15.
člena tega zakona, ki spreminja prvi in drugi odstavek 33.a člena zakona, po prenehanju
mandata podžupana oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega zakona. Do začetka
uporabe 15. člena tega zakona pa se še naprej uporablja določba prvega in drugega
odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl.
US).
Določba 31. člena tega zakona se v delu, s katerim sta spremenjena peti in šesti
odstavek 100.b člena zakona, začne uporabljati z dnem, ko se začne uporabljati odlok, ki
razporeja funkcije v plačne razrede, do takrat pa se še naprej uporabljata določbi petega in
šestega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 –
odl. US).
35. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o postopku za ustanovitev
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati peti odstavek 24. člena in tretji
odstavek 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1).

36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi, o
delni razveljavitvi sklepa Državnega zbora po drugem odstavku 14.a člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 21/06) v zvezi z razveljavitvijo tretjega odstavka
14.a člena zakona določa:

»Razveljavitev začne učinkovati po poteku enega leta od objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št.
14/07) vsebuje naslednjo končno določbo:

»41. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po uveljavitvi, razen 11. in 12. člena tega
zakona, ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-N (Uradni list
RS, št. 60/07) črta 100.b člen zakona:

»100.b člen
(črtan)«;
ter vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:

»PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Določbi 6. in 14. člena tega zakona, ki urejata nezdružljivost, se začneta
uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi tega zakona razen v delu drugega odstavka
14. člena, s katerim je črtano besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni
enoti«, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo tega zakona.

28. člen
Ne glede na določbo 101.a člena tega zakona morajo občine, na območju katerih
bo v skladu z uredbo iz 15. člena tega zakona opredeljena avtohtonost naseljene romske
skupnosti, v statutu uskladiti sestavo občinskega sveta in zagotoviti predstavnika Romov v
občinskem svetu do prvih naslednjih rednih volitev v občinski svet po uveljavitvi uredbe.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-O (Uradni list RS, št. 76/08)
vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-P (Uradni list
RS, št. 79/09) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 60/07) se 28. člen črta.
5. člen
Šteje se, da je članu občinskega sveta ali županu, ki je do uveljavitve tega zakona
podal pisno odstopno izjavo, s katero je bil občinski svet seznanjen, pa ni s svojim aktom
ugotovil, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, mandat prenehal z dnem uveljavitve
tega zakona in se začne postopek za nadomestitev člana občinskega sveta ali postopek za
izvolitev novega župana.
6. člen
Volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini
Grosuplje, morajo biti opravljene najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Volitve razpiše Občinski svet Občine Grosuplje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona,
izvedejo pa se v rokih, ki veljajo za ponovne volitve v občinski svet.

Če občinski svet volitev ne razpiše v roku iz prejšnjega odstavka, jih razpiše
Državna volilna komisija v osmih dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-R (Uradni list
RS, št. 51/10) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in
ustanovitev novih mestnih občin, o katerih pred uveljavitvijo tega zakona ni bil razpisan
referendum, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
Postopki s predlogi za spremembo območij občin, ustanovitev novih občin in
ustanovitev novih mestnih občin, o katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona razpisan
referendum, se nadaljujejo in končajo po določbah, ki so te postopke urejale pred
uveljavitvijo tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon za uravnoteženje javnih financ –ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) vsebuje
naslednjo končno določbo:

»VI. DEL
KONČNA DOLOČBA
251. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št.
14/15) določa tudi:

»III. DEL
PREHODNE DOLOČBE K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONOV
3. ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
28. člen
Določbe občinskih statutov in drugih splošnih aktov občine je treba uskladiti s tem
zakonom najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.«;
ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»IV. KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.

