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I. DEL 
TEMELJNA NAČELA 

 
 

1. člen 
Naziv in pravni status 

 
 
1. Občina Grmek (nadalje "Občina") je samostojna območna ustanova, ki zastopa prebivalce 

občine, skrbi za njeno materialno in moralno korist, pospešuje njen razvoj po načelih 
ustave, zakonov Italijanske republike in zakonov Avtonomne dežele Furlanije Julijske 
krajine. 

2. Občina se v aktih in v pečatu identificira z imenom Grimacco – Garmak. 
 
 

2. člen 
Nameni 

 
 
1. Občina pospešuje razvoj, civilno, družbeno in gospodarsko napredovanje prebivalstva. 

Skrbi za njegove interese v spoštovanju kulturnih, jezikovnih in verskih značilnosti, 
prepoznava v kulturi in krajevnem jeziku slovanski izvor zgodovinskega naseljevanja na 
teritoriju, ki se je v teku stoletij razvil v sedanji slovenski krajevni dialekt. 

2. Podpira pobude in dejavnosti, ki želijo potrditi kulturo miru in sožitja na osnovi 
medsebojnega spoštovanja in poznavanja med vsemi prisotnimi jezikovnimi 
komponentami na njenem teritoriju, da bi bilo dostojanstvo človeka kot izraza realnosti, v 
kateri živi in deluje, vedno zaščiteno. 

3. Občina spodbuja in uresničuje organsko ureditev prostora z namenom uresničevanja 
okolja, ki je kakovostno sprejemljivo za bivajoče občane. 

4. Občina uporablja za opravljanje svojih funkcij primerne sisteme planiranja in 
programiranja ter priporoča najširše možno sodelovanje posameznikov in društev. , s tem 
V upoštevanju potreb svojih občanov prispeva pri določevanju ciljev državnih in deželnih 
programov in poskrbi v okviru lastne pristojnosti za njihovo izvajanje. 

5. Občina lahko za izboljšanje svojih služb poveri nekatere svoje funkcije Gorski skupnosti 
Ter, Nadiža, Brda in Pokrajino Videm; lahko tudi sodeluje pri konzorcijih med javnimi 
ustanovami in javnimi ter zasebnimi ustanovami. 

6. Občina se lahko poslužuje sredstev obveščanja, ki jih šteje za ustrezne za primerno 
informiranje občanov o vseh argumentih, ki zanimajo ali se nanašajo na njeno sfero 
pristojnosti in njene dejavnosti; to seveda v dodatku na tradicionalne sisteme vročitve in 
izobešanja na oglasni deski. 

 
 

3. člen 
Ozemlje 

 
 
1. Občina meji z občinami Dreka, Podutana, Sovodnje, Srednje in z Republiko Slovenijo. 
2. Občina meri 16, 33 km2. 
3. Občinski sedež je v vasi Hlodič. 
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4. V občinsko ozemlje spadajo naslednje vasi: Arbida, Dolenje Bardo, Gorenje Bardo, 
Kanalac, Hlodič, Hostno, Dolina, Mali Grmek, Veliki Grmek, Lesa, Lombaj, Platac, 
Podlak, Zaločila, Skale, Selce, Slapovik, Zverinac, Topolovo. 

4.1 Vas Skale je na ozemlju občine Dreka; na občinskem ozemlju se s podobnim statusom 
nahaja vas Malinsko, katere prebivalci so upravno odvisni od Občine Dreka. 

4.2 Občinski svet lahko spremeni imenovanje vasi na podlagi predhodnega posvetovalnega 
referenduma, ki ga je treba sklicati v spoštovanju načel iz naknadnega 60. člena in ki je 
urejen po pravilniku o občinskem posvetovalnem referendumu. 

 
 

4. člen 
Evropeistična načela 

 
1. Občina teži k ciljem in načelom, ki želijo ovrednotiti krajevno stvarnost, sodelovanje s 

sosednjimi skupnostmi v politično-upravni projekt združene Evrope. 
2. V ta namen deluje za pospeševanje časovnih razmakov te združitve in doprinaša svoj 

prispevek po načinih spodbujanja oblik sodelovanja, izmenjav, pobratenj in ostalih 
mehanizmov poznavanja in medsebojnega spoštovanja. 

3. Občina oslanja svojo dejavnost na zaščito zgodovinskih, jezikovnih, kulturnih vrednot in 
krajevnih tradicij v duhu premoščanja vsakega nacionalizma, tako da se povezuje na 
Evropsko listino lokalne samouprave, ki je bila podpisana v Strasbourgu 15. oktobra 
1985. 

 
 

5. člen 
Znamenja Občine 

 
1. Občina ima svoj grb in svoj prapor. 
2. Vsakič, ko je po pravilih v primerih posebnih proslav ali svečanosti izobešena zastava 

Italijanske republike, Občina izobesi tudi zastavo Evropske unije, zastavo Dežele 
Furlanije Julijske krajine in znamenja Občine. 

 
 

6. člen 
Varovanje zdravja 

 
1. Občina prispeva v okviru svojih pristojnosti in s spodbujanjem dejanja ustanov, ki so za 

to predpostavljena, k zagotavljanju pravice do zdravja občanov; uresničuje primerna in 
učinkovita sredstva, da postane dejansko, s posebnim poudarkom na varovanje zdravja in 
varnosti okolja; deluje  tudi preko sporazumov z ostalimi ustanovami v namen 
uresničevanja učinkovitih socialnih služb, s posebno pozornostjo za šibkejše občane, 
posebno ostarele, mladoletnike, nesposobne in invalide. 

 
 

7. člen 
Varstvo kulturnega in jezikovnega bogastva 

 
1. Občina se obvezuje, da bo podprla, tudi finančno, vse dejavnosti, ki težijo k obrambi 

krajevnega kulturnega bogastva, vključno v sektorjih, kjer so glavne pristojne ustanove 
višjega nivoja. 
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2. Konkretno podpira vsa društva, ki delujejo za razvoj kulture, vključno tista, ki so aktivna 
za razvoj krajevne kulture, za identiteto in dostojanstvo avtohtonega prebivalstva. 

3. Podpira tudi s svojim prispevkom v katerem koli sedežu, tako da lahko pristojna oblast 
zmore organizirati poučevanje slovenskega jezika poleg seveda italijanskega. 

4. Poleg cestnih in prometnih napisov ter kažipotov v italijanščini obstajajo tudi napisi v 
krajevnem narečju, in sicer v verziji, ki jo odobri Občinski svet. 

5. Občina spoštuje toponomastiko in izvorno mikrotoponomastico kot bistveno in značilno 
dediščino skupnosti. Občina predvideva uporabo le-teh nazivov poleg uradnih imen v 
italijanskem jeziku v skladu z 10. členom zakona št. 38/2001 in z 10. členom zakona št. 
482/1999. 

 
 

8. člen 
Okolje 

 
1. Občina izvaja vse potrebne ukrepe, da bi ponovno vzpostavila okolje v položaj, v katerem 

so ga predhodne generacije s stoletji dela pustile. V ta namen pospešuje tudi ekonomsko 
vse pobude društev, ki podpirajo ta cilj med lastniki zemljišč in takimi, ki bi bili 
zainteresirani za ponovno uporabo zemljišč in za njihovo ohranjevanje. 

2. Občina ščiti svoje zgodovinsko, umetniško in versko bogastvo in zagotavlja uživanje s 
strani skupnosti. 

3. Izvaja načrte za obrambo tal in podtalja, se zavzema s poverjenimi ustanovami za 
izkoreninjenje razlogov onesnaževanja atmosfere in voda. 

4. Pospešuje občinsko ekipo civilne zaščite in gasilcev ter ostale strukture in društva, ki 
delujejo za obrambo in ohranjevanje prostora ter okolja. 

 
 

9. člen 
Proizvodne dejavnosti 

 
1. Občina sodeluje z ustanovami, ki so za to poverjene za ponovno vzpostavitev krajevnega 

proizvodnega tkiva, s posebno pozornostjo na kmetijstvo in gozdno gospodarstvo (izvaja 
tako tudi funkcije okoljskega varstva), obrtništvo, turizem in storitve. 

 
 

10. člen 
Športne dejavnosti in dejavnosti prostega časa 

 
 
1. Občina spodbuja opravljanje športnih dejavnosti in dejavnosti prostega časa v lastnih 

strukturah ali v strukturah na voljo s strani tretjih; zagotavlja uporabo zasebnikom in 
društvom na podlagi primernih pravilnikov, kjer je to potrebno. 

2. Promovira in uresničuje primerne strukture, službe in športne objekte. 
 
 

11. člen 
Uvedba statuta 

 
 
1. Statut je sprejet po načinih iz 6. člena ZdO 267/2000. 
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12. člen 
Vsebina statuta 

 
1. Vse določbe ZdO 267/2000 in izrecne spremembe tega zakona, ki so trenutno veljavne, se 

štejejo kot popolnoma tukaj navedene, zato torej statut obravnava zadeve lastne 
pristojnosti, predpostavlja pa s tem, da je del teh določb občasno naveden zaradi razlogov 
jasnega podajanja. 

 
 

13. člen 
Občinski pravilniki 

 
1. Vsi predpisi, ki se nanašajo na področja občinskih pristojnosti in niso omenjeni v statutu, 

so predvideni v ustreznih pravilnikih ne glede na dejstvo, če je v statutu to omenjeno 
izrecno in natančno. 

2. Pravilnike sprejme Občinski svet, v posebnih primerih, ko je to izrecno določeno po 
predpisih, pa Občinski odbor. 

3. Pravilnike sprejme z absolutno večino prisotnih pristojni organ, s tem da ostajajo v veljavi 
različne večine, ki so predvidene po zakonu. 

4. Pravilniki v pristojnosti Občinskega sveta so podvrženi preventivni kontroli zakonitosti. 
 
 

14. člen 
Interpretacija predpisov 

 
1. Glede na to, da so normativne vsebine, bodo statut in pravilniki interpretirani po kriterijih 

interpretacije predpisov iz 12. člena določb o zakonu na splošno, ki se nanašajo na civilni 
zakonik. 

 
 

15. člen 
Nadomestniki imenovani v organih ali uradih 

 
1. Vsakič, ko se v statutu omenja imetnike odgovornih organov ali uradov, razen izrecnega 

pristojnega predpisa, ki določa obratno, se s tem misli, da so lahko ti nadomeščeni z 
lastnim pooblaščencem ali poverjencem. 

 
 

16. člen 
Predpisi ravnanja enakih možnosti 

 
1. Ravnanje upraviteljev pri opravljanju svojih funkcij mora biti označeno z 

nepristranskostjo in utemeljeno na principu dobre uprave. 
2. Upravitelji se morajo vzdržati sodelovanja v razpravi in pri glasovanju sklepov, ki se 

nanašajo na njihove lastne interese ali pa interese sorodnikov oz. njim izenačenim 
osebkom do četrtega kolena. 

3. Občinski svet, župan, Odbor zagotavljajo enake pogoje med moškim in žensko pri 
odredbi ukrepov, ki so v njihovi pristojnosti. Občinski svet zagotavlja enake pogoje 
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možnosti, tako da pospešuje prisotnost obeh spolov med člani stalnih komisij Občinskega 
sveta in ostalih kolegialnih organov, ki so v njegovi pristojnosti, pri smernicah za 
imenovanje in določanje s strani župana predstavnikov Občine v ustanovah, podjetjih in 
institucijah, ki so od nje odvisne, ter pri imenovanjih svojih predstavnikov, ki so izrecno 
rezervirana po zakonu Občinskemu svetu. Župan podpira prisotnost obeh spolov pri 
imenovanju odbornikov in pri predstavnikih Občine, ki jih določa po svoji pristojnosti. 

 
 

17. člen 
Terminologija 

 
1. Vsakič, ko se v tem besedilu govori o statutu in pravilnikih brez dodatnih prilastkov, je 

mišljeno na občinski statut in občinske pravilnike. 
 
 

II. DEL 
ORGANIZACIJSKI APARAT 

 
 

18. člen 
Tipologija 

 
1. Organizacijski aparat Občine sestavljajo vladni organi in birokratski organi. 

 
 

19. člen 
Načelo ločevanja pristojnosti 

 
1. V skladu s 1. odstavkom 107. člena ZdO 267/2000 velja načelo ločitve pristojnosti med 

vladnimi organi in birokratskimi organi (vodilno osebje ali vršilci dolžnosti), zato prvim 
prištevamo oblast usmerjanja in upravno-političnega nadzora, drugi pa so zadolženi za 
upravno, finančno in tehnično vodenje. 

 
 

20. člen 
Zaščita osebja 

 
1. Občina pri varovanju svojih interesov ščiti svoje uslužbence in jim nudi pomoč v okviru 

procesov, če so vršilci dolžnosti zastopništva Občine, tudi zavarovalno kritje (z izjemo 
naklepa), dovolj da ni v konfliktu med interesi Občine in samimi uslužbenci oz. da ne gre 
za dejavnost, ki je bila narejena proti Občini sami. 

 
 

21. člen 
Objava aktov 

 
1. Akti, za katere je potrebna objava, so razobešeni na občinski oglasni deski, ki se nahaja 

na primernem mestu na županstvu. 
2. Posebni primeri so določeni in urejeni ločeno. 
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II. POGLAVJE 

VLADNI ORGANI 
 

I. ODSEK 
SPLOŠNI POJMI 

 
 

22. člen 
Tipologija 

 
1. Vladni organi Občine so: 

a) Občinski svet; 
b) župan; 
c) Občinski odbor. 

2. Predvidene so komisije kot dodatni organi. 
 
 

23. člen 
Starost in hierarhija 

 
1. V kolegialnih organih, izključno za primere, ki so izrecno določeni po pristojni normativi, 

se šteje kot najstarejšega člana tistega, ki je za svojo specifično izvolitev prejel največje 
število glasov in ki je z istim številom glasov starejši po starosti. 

2. Hierarhija vlade je naslednja: župan, podžupan, ostali odborniki po starosti. 
 
 

24. člen 
Oblike garancije in sodelovanja manjšine 

 
1. V skladu s 1. odstavkom 6. člena ZdO 267/2000 so pravice garancije in sodelovanja 

manjšin udejanjene z dodelitvijo opoziciji (kot skupku manjšin, kot so razvidne iz volitev) 
predsedstva komisij, ki imajo funkcije nadzore in garancije. 

 
 

25. člen 
Programske linije 

 
1. V roku 60 dni od razglasa župan predloži, po posvetovanju z Odborom, z vložitvijo v 

urad tajništva programske linije glede projektov in dejanj, ki jih gre realizirati v teku 
mandata. 

2. O vložitvi se obvesti občinske svetnike, ki lahko predstavijo amandmaje v naslednjih 
sedmih dneh od depozita dalje. 

3. V naslednjih desetih zaporednih dneh župan, po posvetovanju z Občinskim odborom, 
skliče Občinski svet za razpravo morebitnih amandmajev in za odobritev vladnega 
programa. 

4. Z letno zapadlostjo in vsekakor do 30. septembra vsakega leta Občinski svet poskrbi za 
preverjanja izpeljave teh linij s strani župana in ustreznih odbornikov. Občinski svet ima 
možnost, da poskrbi za dopolnilo v teku mandata s primernimi strukturnimi 
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prilagoditvami in/ali spremembami programskih linij na osnovi potreb in problematik, ki 
se pojavljajo na krajevni ravni. 

 
 

II. ODSEK 
OBČINSKI SVET 

 
 

26. člen 
Splošni pojmi 

 
1. Občinski svet je kolegialni organ, njegovi člani so občinski svetniki in župan. 
2. Število svetnikov je določeno po zakonu. 
3. Predsednik je župan, v primeru odsotnosti župana velja naslednji vrsti red: 

podžupan, starejši odbornik; odstavek velja samo, če sta ta dva svetnika. 
4. V primeru iz zadnje točke zgornjega odstavka velja naslednji vrstni red: 

najstarejši svetnik. 
5. Tajnik je občinski tajnik ali podtajnik, če obstaja; v primeru onemogočenosti občinskega 

tajnika in podtajnika opravlja tajniško vlogo svetnik, ki ga imenuje ad hoc predsednik. 
6. Formalni akt je sklep. 

 
 

27. člen 
Načela delovanja 

 
1. Delovanje Občinskega sveta je določeno po poslovniku v spoštovanju načel demokracije 

in svobodnega soočanja idej svetnikov. 
 
 

28. člen 
Skupine svetnikov 

 
1. Svetniki se organizirajo v skupine, področje je urejeno s pravilnikom. 

 
 

29. člen 
Prenehanje mandata svetnikov 

 
1. Odsotnost na zasedanjih Občinskega sveta petkrat zaporedoma brez utemeljenega razloga 

je razlog za prenehanje mandata funkcije svetnika. 
2. Prenehanje mandata je dodeljena kot kazen s sklepom z absolutno večino izvoljenih 

svetnikov. 
3. Postopek je naslednji: 

a) župan preveri odsotnost tudi na pobudo svetnikov; 
b) župan vroči pisno svetniku o začetku postopka z zahtevo po opravičilih v primernem 

roku, ki ne sme biti krajši od 20 dni od dneva prejema; 
c) svetnik ima možnost, da se opraviči; 
d) župan predstavi dokumentacijo Občinskemu svetu na prvi naslednji seji v obliki 

točke na dnevnem redu; 
e) Občinski svet sklepa. 
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4. Utemeljene štejemo še posebno bolezni, neodložljive probleme in avtorizacije župana. 
 
 

30. člen 
Pristojnosti 

 
 

1. Pristojnosti Sveta so določene po zakonu. 
2. V izvajanje 6. člena italijanske Ustave in v skladu s splošnimi načeli, ki so jih določili 

evropski in mednarodni organi, z namenom pospeševanja, ohranjevanja in razvoja 
izvornega govora je v teku dela Občinskega sveta, Odbora in komisij dovoljena raba 
narečja ali slovenskega jezika, v skladu s 7. členom zakona št. 482 z dne 15. decembra 
1999. Zapisnik Občinskega sveta bo sestavljen v italijanščini in posegi v dialektu ali v 
slovenščini bodo istočasno prevedeni s strani istega svetnika v italijanski jezik, v skladu s 
4. členom OPR z dne 2. maja 2001, pravilnika za izvajanje zakona št. 482/1999, 
potrjenega z 9. členom zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001. 

 
 

31. člen 
Vprašanja, interpelacije, pobude za sprejem stališča, resolucije in prošnje za sindikalno 

inšpekcijo, preiskovalne komisije 
 
 

1. V skladu s 3. odstavkom 43. člena ZdO 267/2000 so načini za predstavitev vprašanj in 
katere koli druge prošnje sindikalnega nadzora ter za ustrezne odgovore naslednji: 
a) zainteresirani predloži vprašanje ali prošnjo; 
b) župan odgovori pisno, če je to izrecno zaprošeno; 
c) v pogrešanju župana ima zainteresirani pravico, da se obrne na Občinski svet na prvi 

koristni seji, ki bo sklepal ad hoc pred obravnavo točk na dnevnem redu; 
d) vprašanja, interpelacije, pobude za stališče, resolucije so vpisane v razpravo na 

prvem uporabnem zasedanju Občinskega sveta. 
 
 

32. člen 
Ratifikacija sklepov Občinskega odbora 

 
 

1. Če odbije ratifikacijo sklepov Občinskega odbora lastne pristojnosti ali zasledi prenehanje 
istih zaradi zapadlosti, sprejme Občinski svet potrebne ukrepe za zaščito pravnih situacij, 
ki so nastale kot posledica teh aktov. 

 
 

III. ODSEK 
ŽUPAN 

 
33. člen 

Splošni pojmi 
 

1. Župan je individualni organ, ki ga izvolijo občani na podlagi splošne neposredne volilne 
pravice. 
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34. člen 
Pristojnosti 

 
1. Pristojnosti župana so določene po zakonu, statutu in pravilnikih. 
2. Kar zadeva zakon, so pristojnosti določene še posebno v 50. členu (občinske funkcije) in 

v 54. členu (državne funkcije) ZdO 267/2000. 
3. Kar zadeva 50. člen ZdO 267/2000, župan: 

a) je odgovorni organ za upravo Občine; 
b) predstavlja Občino, sklicuje in predseduje Odbor in Svet, nadzoruje delovanju 

uradov in služb in izvajanju aktov; 
c) opravlja funkcije, ki mu jih dodeljujejo zakon, statut in pravilniki in nadzoruje 

izvajanje državnih in deželnih funkcij, ki so bile dodeljene ali pooblaščene Občini; 
opravlja ostale funkcije, ki so mu dodeljene kot krajevni oblasti na področjih, ki so 
predvidena po posebnih zakonskih predpisih; zlasti v primerih sanitarnih nujnosti ali 
javne higiene izrecno krajevne narave uvaja odredbe, vezane na situacije in nujne, 
kot predstavnik krajevne skupnosti; 

d) usklajuje urnike trgovin, javnih lokalov in storitev; 
e) poskrbi za imenovanje, najavljanje in preklic predstavnikov Občine pri ustanovah, 

podjetjih in institucijah; 
f) imenuje odgovorne uradov in služb in določa vodilne naloge ter zunanja 

sodelovanja. 
4. Kar zadeva statut, poleg tega, kar je določeno na drugih mestih, so pristojnosti župana 

naslednje: 
a) ima oblasti pobude, usmerjanja, nadzora, preiskave in preverjanja v zvezi s politično 

in upravno dejavnostjo Občine in njenih izvajalnih organov (odbornikov, občinskega 
tajnika, generalnega direktorja, če je imenovan in vršilcev dolžnosti v uradih in 
službah); 

b) ima oblasti pobude in usmerjanja v zvezi z vodenjem, tudi z razmeščanjem 
pristojnim uradom aktov, ki jih prejme iz protokolnega urada, ko ta dejavnost ni 
obvezna po zakonu, statutu, pravilniku ali specifičnemu ukrepu; 

c) določa zadeve, ki jih je treba obravnavati na zasedanjih Sveta in Odbora; 
d) sprejema predloge, ki jih je treba obravnavati s strani Sveta ali Odbora in katero koli 

vrsto prošnje s strani subjektov, ki so pristojni za to; 
e) ima oblasti splošne policije na zasedanjih, ki jim predseduje; 
f) ima oblasti občinske policije; 
g) odloča o izključitvi do pravice dostopa dokumentom v dvomljivih primerih; 
h) opravlja ohranjevalne akte za pravice Občine. 

 
 

35. člen 
Uradni vladni predstavnik 

 
 

1. Kadar župan deluje kot uradni vladni predstavnik ne velja princip ločevanja oblasti iz 1. 
člena 1. odstavka 107. člena ZdO 267/2000. 

 
 
 



 11 

36. člen 
Pooblastilo odborniku 

 
1. Dovoljeno je pooblastilo odbornikom s strani župana za vsa področja njegove pristojnosti. 

 
 

IV. ODSEK 
OBČINSKI ODBOR 

 
 

37. člen 
Splošni pojmi 

 
1. Občinski odbor je kolegialni organ in njegovi člani so župan in občinski odborniki. 
2. Število odbornikov je določeno, in sicer največ štirje, točno število v teh omejitvah določi 

župan. 
3. Predsednik je župan. 
4. Tajnik je občinski tajnik ali podtajnik, če je določen, v primeru onemogočenosti 

občinskega tajnika ali podtajnika opravlja tajniško funkcijo odbornik, ki ga je imenoval 
ad hoc predsednik. 

5. Formalni akt je sklep. 
6. Predvidena je možnost odbornikov, ki niso svetniki. 
7. Hierarhijo odbornikov določa župan. 
8. Odbornike imenuje župan tudi zunaj članov Sveta med državljani, ki imajo pogoje 

združljivosti in izvoljivosti, možnost kandidiranja za vlogo občinskega svetnika, zagotovi 
pogoje enakih možnosti med ženskami in moškimi s prisotnostjo obeh spolov pri sestavi 
Odbora. 

 
 

38. člen 
Pristojnosti 

 
1. Prisojnosti Občinskega odbora so določene po zakonu, statutu in občinskih pravilnikih. 
2. Kar zadeva zakon, so določene pristojnosti zlasti v 48. členu ZdO 267/2000, in torej na 

kratko Odbor: 
a) sodeluje z županom; 
b) opravlja upravne akte, ki niso pridržani za druge organe po zakonu ali po statutu 

(pristojnosti preostanka); 
c) opravlja predložne in pobudne dejavnosti do Občinskega sveta; 
d) uvaja pravilnike o ureditvi uradov in služb v spoštovanju splošnih načel, ki jih 

določa Občinski svet. 
3. Kar zadeva statut, poleg tega, kar je morebitno določeno drugje, je v pristojnosti Odbora 

naslednje: 
a) ima oblast pobude in usmerjanja glede na upravno dejavnost; 
b) sprejema izvajalni plan upravljanja in plane za vire ter cilje; 
c) odobri načrte za javna dela in posebne predračune za razpis dobave in storitev; 
d) imenuje naročnike po pogodbi in še posebej načrtovalcev; 
e) odobri tarife davščin in prispevkov za storitve na podlagi sprejetih pravilnikov s 

strani Občinskega sveta; 
f) odloča v primeru sporov pristojnosti med vodilnim osebjem ali vršilci dolžnosti; 
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g) vodi zadeve, ki so vezane na spore, pobudo oz. obrambo na sodišču, glede arbitraž 
in povračil, tako da za vsak primer poveri odgovornega za službo, da predstavlja 
Občino v sodnem postopku; 

h) vodi področje, ki je vezano na občinske referendume; 
i) odloča o namestitvi osebja; 
j) sprejema ostale ukrepe, kadar obstaja utemeljen dvom glede dodelitve pristojnosti 

med Odborom in drugimi. 
 

39. člen 
Delovanje 

 
1. Občinski odbor sklicuje in mu predseduje župan. 
2. V primeru njegovega onemogočenja oz. odsotnosti prevzame to funkcijo podžupan. 
3. Načini poteka dela Odbora so definirani s strani istega organa koliegialno, dela niso javna 

in se odvijajo na občinskem sedežu. Na zasedanjih lahko sodelujejo pred glasovanju 
zunanji subjekti, ki jih povabi župan za njihovo sodelovanje. 

4. Sklepi so veljavni s prisotnostjo absolutne večine članov in s soglasnim glasom absolutne 
večine prisotnih. 

 
V. ODSEK 

OBČINSKE KOMISIJE 
 

40. člen 
Splošni pojmi 

 
1. Občinski svet se lahko poslužuje komisij, ki so sestavljene po proporcionalnem sistemu. 
2. Župan, tudi če ni član, ima pravico udeležbe na zasedanjih komisij brez volilne pravice. 
3. Predsedstvo komisij, ki imajo funkcije nadzora in garancije, je dodeljena opozicijam. 

 
 

III. POGLAVJE 
BIROKRATSKI ORGANI 

 
 

41. člen 
Tipologija 

 
1. Birokratski organi občine so:  

a) občinski tajnik; 
b) generalni ali vodilni direktor, če je imenovan; 
c) odgovorni za urade in službe. 

 
 

42. člen 
Splošne pristojnosti 

 
1. Pristojnosti birokratskih organov so določene po pravilniku o ustroju uradov in služb, ki 

ga Občinski odbor uvede v spoštovanju splošnih meril, ki jih določa Občinski svet, v 
skladu s 3. členom ZdO 267/2000. 
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43. člen 

Pristojnosti občinskega tajnika, vršilca dolžnosti vodilnega osebja 
 

1. Občina ima svojega glavnega občinskega tajnika, ki opravlja funkcije iz 97. člena ZdO 
267/2000. 

2. Občinskemu tajniku so lahko dodeljene vodilne funkcije ali funkcije generalnega 
direktorja. 

3. V primeru notarskega akta na področju, ki spada v območje pristojnosti občinskega 
tajnika, lahko občinski tajnik opravlja vlogo notarja, v tem primeru sklenitelj mora biti 
drugi vodilni funkcionar ali vršilec dolžnosti drugega področja, ki ga imenuje župan ad 
hoc. 

 
 

IV. POGLAVJE 
BIROKRATSKI APARAT 

 
 

44. člen 
Tipologija 

 
1. Birokratski aparat sestavljajo uradi in službe, ki so lahko povezani v funkcionalna 

področja. 
2. Splošna ureditev uradov in služb je urejena po pravilniku. 

 
45. člen 

Odgovornosti 
 

1. Vsako funkcionalno področje, urad in služba ima svojega birokratskega odgovornega. 
2. Subjekti iz 1. odstavka imajo zlasti odgovornost pri ohranjevanju aktov ustrezne 

pristojnosti. 
 

46. člen 
Organizacijska načela 

 
1. V celotni organizaciji veljajo, če so združljivi, principi mobilnosti osebja in njegovega 

sodelovanja pri določanju metodologij opravil. 
 

47. člen 
Količina osebja 

 
1. Količina osebja je določena avtonomno s strani Občine v skladu veljavnimi določbami in 

s potrebami. 
 

48. člen 
Pogodbe za delo 

 
1. Predvidena je možnost pogodbe za delo, v skladu s civilnim zakonikom, za določene cilje 

in za poklicno ali nepoklicno osebje. 
2. Pristojen za naročilo je Občinski odbor. 
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49. člen 

Dodeljevanje nalog uslužbencem 
 

1. V skladu z 58. členom ZdO 29/1993 se lahko dodeli svojim uslužbencem posebna 
naročila, plačana ad hoc, ki niso vključena v delovne naloge in službene dolžnosti. 

 
 

V. POGLAVJE 
SLUŽBE 

 
50. člen 

Splošni pojmi 
 

1. Vsaka služba se lahko odpre samo, če je zagotovljeno finančno kritje stroška. 
2. Nobena zunanja ustanova ne more dodeliti Občini na noben način breme delovanja 

določene službe, če ni zagotovljeno finančno kritje stroška. 
 
 

VI. POGLAVJE 
POSEBNA PODJETJA IN INSTITUCIJE 

 
51. člen 

Javne službe 
 

1. Občina poskrbi za vodenje javnih storitev, ki se nanašajo na funkcije in naloge njene 
pristojnosti. Te imajo kot predmet zagotavljanje storitev in dejavnosti, ki so namenjene 
uresničevanju socialnih namenov ter promocij gospodarski in civilni razvoj krajevne 
skupnosti. 

2. Javne službe potekajo na načine, ki pospešujejo izboljšanje kakovosti in zagotavljajo 
zaščito občanov in uporabnikov ter njihovo sodelovanje v oblikah, tudi združenih, ki jih 
prepoznava zakon pri postopkih ocenjevanja in definiranja kvalitativnih standardov. 

 
52. člen 

Posebno podjetje 
 

1. Podjetje je instrumentalna ustanova občine, ki ima pravno osebnost s podjetniško 
samostojnostjo in z lastnim statutom, ki ga odobri Občinski svet. 

2. Organi podjetja so upravni odbor, predsednik in direktor. Predsednik in upravni odbor, 
katerega sestava je določena po statutu podjetja, imenuje in ju lahko prekliče z 
utemeljenim aktom župan, ki upošteva izražene smernice s strani Občinskega sveta ter 
zagotavlja prisotnost obeh spolov v upravnem odboru. 

 
53. člen 

Ureditev in delovanje institucij 
 

1. Za opravljanje socialnih služb, kulturnih in vzgojnih storitev brez podjetniške 
pomembnosti lahko Občinski svet ustanavlja institucije, instrumentalne organizacije 
Občine, ki so samostojne v upravi. 
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2. Organi institucije so upravni odbor, predsednik in direktor. Predsednik in upravni odbor, 
katerega sestava je določena po statutu podjetja, imenuje in ju lahko prekliče z 
utemeljenim aktom župan, ki upošteva izražene smernice s strani Občinskega sveta ter 
zagotavlja prisotnost obeh spolov v upravnem odboru. 

3. Direktor je organ, kateremu sta dodeljena direkcija in vodenje institucije. Imenovan je na 
osnovi javnega razpisa. 

4. Občinski svet določa finančna sredstva in strukture dodeljene institucijam, določa njihove 
namene, smernice, odobri temeljne akte, opravlja nadzorstvo in preverja rezultate 
vodenja, poskrbi za kritje morebitnih socialnih stroškov. 

5. Revizor računov krajevne ustanove opravlja svoje funkcije tudi do institucij. 
6. O ustanovitvi institucij določa s sklepom Občinski svet, ki odobri pravilnik upravljanja. 

 
 

VII. POGLAVJE 
OBLIKE ZDRUŽEVANJA 

 
54. člen 

Splošni pojmi 
 

1. V skladu s 34. členom ZdO 267/2000, kar zadeva programske sporazume, Občina daje 
prednost sporazumom z Gorsko skupnostjo Ter, Nadiža, Brda in osredotoči svoje cilje s 
tistimi cilji družbenoekonomskega programiranja ravno te ustanove. 

2. Občina spodbuja zvezo občin v skladu z 32. členom ZdO 267/2000. 
3. Občina ravno tako podpira naknadne združitve istih. 
 
 

III. DEL 
NOTRANJI NADZOR 

 
55. člen 

Splošni pojmi 
 

1. Notranja kontrola poteka s strani poverjenih občinskih organov in še posebno za 
knjigovodsko plat s strani revizorjev računov. 

2. Pravni status in pristojnosti revizorjev računov so določeni po zakonu in njihovi odnosi z 
občino so definirani v pogodbi za naročilo. 

 
 

IV. DEL 
NAČINI SODELOVANJA 

 
I. POGLAVJE 

SODELOVANJE OBČANOV 
 

56. člen 
Komisija za delovanje 

 
1. Za funkcionalnost sodelovalnih oblik se lahko ustanovi komisijo Občinskega sveta, katere 

sestava in vse to, kar ne določa statut v zvezi z oblikami sodelovanja, je določeno s 
samostojnim lastnim pravilnikom. 
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57. člen 
Društva 

 
1. Za ovrednotenje prostih oblik združevanja in promocije organizacij za sodelovanje, 

udeležbo občanov pri krajevni upravi, se lahko ustanovi reprezentativni organ vseh 
društev, ki delujejo v občini. 

2. Ta organ, poimenovan skupščina društev ima svetovalne in predlagalne pristojnosti, ki 
niso obvezujoče do občinske uprave, katera pa mora v primeru nespoštovanja teh oblasti 
to utemeljeno razložiti. 

3. Predpisi za prepoznavanje društev in za delovanje skupščine so določene z lastnim 
pravilnikom. 

4. Občina prepoznava najprej organizacije Pro loco in krajevna združenja kot osnovni 
instrument za ovrednotenje krajevnega narečja in za zaščito naravnih, družbenih, športnih, 
umetniških in kulturnih vrednot ter za promocijo turistične dejavnosti v občini. Z 
namenom spodbujanja promocije omenjenih dejavnosti lahko Občina dodeljuje podpore 
ali prispevke. 

5. Občina spodbuja sodelovanje h krajevnemu življenju državljanov Evropske unije in 
tujcev, ki imajo dovoljenje za bivanje, s tem da prepoznava enake pravice in možnosti 
izražanja misli, združevanja, s tem da prepoznava posameznikom in njihovim društvom 
iste koristi, ki jih lahko uživajo italijanski državljani in njihova društva. 

 
 
 

58. člen 
Posvetovanje s prebivalstvom 

 
1. Z namenom posvetovanja s prebivalstvom s strani občinske uprave so mogoče oblike 

splošne narave, kot so referendumi, ki se nanašajo na celotno prebivalstvo, in posebne 
oblike, ki se nanašajo na posebne kategorije prebivalstva. 

2. Odločitve, ki so po takih oblikah sprejete, niso vsekakor obvezujoče za občinsko upravo, 
ki pa mora v primeru nespoštovanja le-teh to primerno utemeljiti. 
Predpisi glede tega bodo določeni z namenskim pravilnikom. 

 
 
 

59. člen 
Varstvo interesov prebivalstva 

 
1. Prošnje, peticije in predlogi posameznih ali združenih občanov, ki imajo namen 

spodbuditi posege za boljšo zaščito kolektivnih interesov, so namenjeni v obravnavo 
Občinskemu odboru. 

2. Odbor pregleda akte v 30 dneh od sprejema, določi njihovo sprejemljivost in jih torej 
odbije ali pa posreduje odgovornim za službe, da jih ti predstavijo pristojnim organom za 
odločitev s tem v zvezi. 
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60. člen 
Posvetovalni referendum 

 
1. Predviden je posvetovalni referendum v skladu z 8. členom ZdO 267/2000; da je 

referendum sprejemljiv, mora zanj zaprositi vsaj petindvajset odstotkov vpisanih volivcev 
v volilne sezname prebivalstva, ki ima stalno bivališče na dan 31. decembra prejšnjega 
leta pred prošnjo, ali pa vsaj dve tretjini izvoljenih svetnikov Občine. 

2. Referendum ni dovoljen na naslednjih področjih: 
a) davki, tarife, prispevki in bilanca; 
b) razlastitve zaradi javne koristi; 
c) imenovanja in določanja iz črke m) 2. odstavka 42. člena ZdO 267/2000. 

3. Predlog referenduma je naslovljen Občinskemu odboru. 
4. Odbor posreduje predlog komisiji strokovnjakov na področju, ki je za to izrecno 

imenovana s strani Odbora samega; komisija pregleda predlog v 60 dneh, določa njegovo 
sprejemljivost in ga nato odbije ali posreduje Občinskemu svetu za definitivno mnenje. 

5. Vprašanje, ki je predloženo v referendum, je odobreno, če je pri glasovanju sodelovala 
večina volivcev, ki imajo za to pravico, in če je pri tem dosegla večino glasov, ki so bili 
pravilno izraženi. 

6. Rezultat referenduma ni vsekakor obvezujoč do občinske uprave, ki pa mora v 
nasprotnem primeru to utemeljeno razložiti; vsaka odločitev v zvezi s tem se vsekakor 
prevzame v šestdesetih dneh od razglasitve izida referenduma. 

7. Predpisi v zvezi s tem bodo določeni v samostojnem pravilniku. 
8. Referendumi so možni vsekakor samo, če obstaja finančno kritje stroška, ki se nanje 

nanaša. 
 
 

II. POGLAVJE 
PRAVICE OBČANOV DO DOSTOPA IN INFORMIRANJA 

 
 

61. člen 
Splošni pojmi 

 
1. Vsi akti uprave so javni. 
2. Namenski pravilnik zagotavlja državljanom oz. občanom pravico do dostopa do upravnih 

aktov, ki niso zasebni oz. tajni, in do informacij v lasti uprave ter pravico za izstavitev 
kopij ter dokumentov, tako da plačajo samo žive stroške. 

3. Občina v skladu z zakonom št. 212 z dne 27. julija 2000 zagotavlja dostop do vseh 
struktur in storitev društvom udeležbe in prostovoljnega udejstvovanja, ki za to zaprosijo 
z utemeljitvijo. 

 
 

V. DEL 
DOBRINE, RAČUNOVODSTVO IN POGODBE 

 
 

62. člen 
Splošni pojmi 

 
1. Vse, kar je občinska pristojnost v zvezi s tem naslovom, je določeno s pravilnikom. 
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VI. DEL 
KONČNE IN PREHODNE NORME 

 
 

63. člen 
Posodabljanje določb 

 
1. Če bi se pojavile nove določbe višje stopnje, to predpostavlja avtomatično nadmoč teh 

predpisov nad sedanjimi. 
2. Občinski svet posodobi statut v 120 dneh v najkrajšem možnem času. 
3. V pričakovanju posodabljanj pravilnikov veljajo določbe, ki ne nasprotujejo s sedanjimi. 

 
 

64. člen 
Začetek veljave 

 
1. V skladu s 5. odstavkom 6. člena ZdO 267/2000 začne statut veljati po tridesetih dneh od 

njegovega izobešanja na občinski oglasni deski, ki sledi izvršilnosti sklepa njegove 
uvedbe. 


