
Objavljeno v Uradnem vestniku Občine Jezersko št. 01/2011, dne 21.12.2011 
 
Na podlagi 154. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 
69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006), 29. in 66. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 15. in 106. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
01/2011) je Občinski svet Občine Jezersko dne 6. redni seji dne 20.12.2011 sprejel  
 
 

 
O D L O K 

O URADNEM VESTNIKU OBČINE JEZERSKO 
 
 

1. člen 
Uradni vestnik Občine Jezersko, v katerem se objavljajo občinski predpisi in drugi akti, kot je 
določeno v Statutu Občine Jezersko, je Uradni vestnik Občine Jezersko (v nadaljnjem besedilu: Uradni 
vestnik občine). 
  
Kadar je z zakonom ali Statutom občine določeno, da se mora občinski predpis objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije, se predpis objavi samo v njem. 
 

2. člen 
Za objavo občinskih predpisov skrbi župan. 
 

3. člen 
Uradni vestnik občine izdaja občinska uprava.  
 
Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so v skladu s tem 
odlokom predloženi v objavo. 
 

4. člen 
Uradni vestnik občine izhaja po potrebi, praviloma po vsaki seji občinskega sveta. Datum izdaje 
Uradnega vestnika občine določi župan.  
 
Dan izida Uradnega vestnika je dan, označen na Uradnem vestniku občine.  
 

5. člen 
Uradni vestnik občine ima odgovornega urednika. Naloge odgovornega urednika opravlja tajnik 
občine ali oseba, ki jo imenuje župan.  
 
Odgovorni urednik odredi, v kateri številki in v kakšnem vrstnem redu se bodo objavili predpisi, 
predloženi v objavo, ter skrbi za pravočasen izid Uradnega vestnika in pravilno distribucijo.  
 
Župan ima pravico določiti prioriteto objave določenega predpisa ali drugega akta v Uradnem 
vestniku občine. 
 

6. člen 
Župan občine nadzoruje delo odgovornega urednika.  
 
Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če ta ne opravlja nalog v skladu s tem 
odlokom.  
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200668&stevilka=2951


Razrešitev po prejšnjem odstavku se nanaša samo na funkcijo odgovornega urednika. 
 

7. člen 
V času uradnih ur za poslovanje občinske uprave s strankami mora biti Uradni vestnik občine na 
razpolago za vpogled. 
 

8. člen 
V Uradnem vestniku občine se objavljajo:  

- statut občine,  
- poslovnik občinskega sveta,  
- občinski odloki,  
- odredbe,  
- pravilniki,  
- sklepi občinskega sveta, 
- občinski proračun s prilogami,  
- zaključni račun občine,  
- prostorski in drugi načrti,  
- razpisi referendumov,  
- drugi akti ali posamični sklepi, za katere tako odloči občinski organ, ki je tak akt ali sklep 

sprejel.  
 
V Uradnem vestniku občine se lahko objavijo tudi druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugih 
predpisih objaviti na krajevno običajen način. 
 

9. člen 
V Uradnem vestniku občine se enkrat letno objavi register izdanih predpisov.  
 
Register izdanih predpisov se objavi praviloma ob izidu zadnje številke Uradnega vestnika občine za 
tekoče leto. 
 

10. člen 
Predpisi in drugi akti, ki se po tem Odloku objavljajo v Uradnem vestniku občine, se objavljajo po 
odredbi organa, ki je predpis ali akt izdal. Predpisi in drugi akti se objavijo v prvi naslednji številki 
Uradnega vestnika občine, če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno. 
 

11. člen 
Predpis je predložen pravočasno v objavo, če je predložen odgovornemu uredniku vsaj sedem dni 
pred predvidenim dnevom izdaje Uradnega vestnika občine. 
 

12. člen 
Če odgovorni urednik ugotovi, da je predpis nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, o tem 
obvesti župana.  
 
Župan mora v primeru iz prejšnjega odstavka nemudoma odpraviti nepravilnost ali zadržati objavo.  
Župan zadrži objavo predpisa ali akta tudi v primerih, ki jih določa Statut občine. 
 

13. člen 
Če se ugotovi, da je v objavljenem besedilu predpisa ali drugega akta napaka glede na izvirno 
sprejeto besedilo sprejetega predpisa ali akta, se v prvi naslednji številki Uradnega vestnika občine 
objavi popravek napake v objavljenem besedilu. 
 

14. člen 



Na vsakem izvodu Uradnega vestnika občine mora biti navedeno:  
- ime Uradnega vestnika občine,  
- navedba, da gre za Uradni vestnik Občine Jezersko,  
- naziv in sedež izdajatelja,  
- kraj in datum ter letnik izdaje,  
- zaporedna številka izdaje,  
- ime in priimek odgovornega urednika. 

 
15. člen 

Obliko Uradnega vestnika občine določi občinski svet na predlog župana.  
 
V naslovu Uradnega vestnika je lahko tudi grb občine. 
 
 

16. člen 
Uradni vestnik občine izhaja v elektronski obliki in se objavi na spletni strani Občine Jezersko. 
Elektronska izdaja Uradnega vestnika občine je dostopna brezplačno. 
 
V kolikor prostor dopušča, se Uradni vestnik občine objavi tudi na oglasni deski občine. V nasprotnem 
primeru se na oglasni deski objavi le vsebina Uradnega vestnika občine. 
 
Na podlagi vloge občina lahko zagotovi tiskano obliko Uradnega vestnika občine.  
 

18. člen 
Za izdajanje Uradnega vestnika občine se zagotovijo sredstva v proračunu občine. 
 

19. člen 
Občinski predpisi, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega Odloka in so že bili objavljeni v Uradnem 
vestniku Gorenjske ali na drug krajevno običajen način, se ne objavijo ponovno v Uradnem vestniku 
občine.  
 
Občinski predpisi, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega Odloka in še niso bili objavljeni, se objavijo 
v Uradnem vestniku občine po vrstnem redu sprejetja. 
 

20. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
 
Številka: 007-01/11-443 
Jezersko, dne 20.12.2011 
 
 

Občina Jezersko 
Jurij Markič 
župan 

 
 


