
MF - OU (FINANCE) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost  
postopka 

OU1 Odločba o odmeri komunalne takse P1 

 
MG - OU (GOSPODARSTVO) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost  
postopka 

OU1 Odločba o izbiri koncesionarja (izvajalca koncesionirane GJS) P3 

OU2 Odločitev o izbiri oseb zasebnega prava za vlaganje javnega kapitala P2 

OU3 
Soglasje s predlogom upravni enoti za opravljanje gostinske dejavnosti 
zunaj gostinskega obrata P2 

OU4 Odločba o obratovalnem času gostinskega obrata P1 

OU5 Potrdilo o lastni proizvodnji P2 

OU6 
Soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajnih avtomatih in 
potujočih prodajalnah P1 

OU7 Potrjevanje tržnega reda tržnice P1 

 
MKGP - OU (KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 

postopka 

OU1 Mnenje o dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije P2 

OU2 Mnenje h gozdnogospodarskim načrtom P3 

OU3 Mnenje k lovskogojitvenim načrtom P3 

 
MK - OU (KULTURA) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 

postopka 

OU1 
Predhodno mnenje o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu P1 

OU2 Vodenje postopka pred izdajo sklepa o zavržbi P2 

OU3 Sklep o določitvi društev, ki uresničujejo javni interes na področju kulture P1 

OU4 
Odločba o zavrnitvi vloge oz. sprejemu kulturnih programov oz. projektov 
v financiranje P3 

OU5 Odločba o ugotovitvi javne koristi P2 

OU6 Odločba o varstvu spomenika P1 

OU7 Sklep o odkupu nepremičnega spomenika po predkupni pravici P1 

OU8 
Odločba o uveljavitvi predkupne pravice na zasebnem arhivskem 
gradivu P1 

OU9 Odločba o določitvi višine povračila za uporabo naravne vrednote P2 

OU10 Odločba o ugotovitvi statusa zemljišča na zavarovanem območju P1 

OU11 Odločba o uveljavitvi predkupne pravice na zavarovanem območju P2 

OU12 Odločba o koncesiji za rabo naravne vrednote P3 

OU13 Odločba o izbiri koncesionarja za izvajanje javne knjižnične dejavnosti P3 

 
MNZ - OU (NOTRANJE ZADEVE) 

št. Odločanje v upravnih stvareh zahtevnost 



postopka 

OU1 Dovoljenje za plakatiranje zunaj plakatnih mest P2 

OU2 Dovoljenje za plakatiranje na plakatnih mestih P2 

OU3 Dovoljenje za uporabo javne prometne površine P2 

OU4 
Dovoljenje za shod ali prireditev, na katerem se bo povzročal čezmeren 
hrup  

OU5 
Dovoljenje za shod ali prireditev, če je treba prepovedati ali omejiti javni 
promet na občinski cesti ali drugi površini mirujočega prometa P2 

OU6 Odreditev odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih vozil P2 

OU7 
Določitev višine stroškov za odstranitev  in hrambo nepravilno parkiranih 
vozil P2 

OU8 Odreditev odstranitve zapuščenega vozila P2 

OU9 
Odreditev odstranitve uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno 
postavljene signalizacije ter postavitev nove prometne signalizacije P2 

OU10 Odreditev načina gonjenja in vodenja živali na občinskih cestah P2 

OU11 Odreditev postavitve in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce P2 

OU12 
Odreditev dodatnih tehničnih in drugih ukrepov za varnost otrok, pešcev 
in kolesarjev P2 

OU13 
Odreditev pogojev in načina odvoza bivalnih priklopnikov in zapuščenih 
vozil P2 

OU14 Začasna prepoved prometa vseh ali posameznih vrst vozil P2 

OU15 
Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem 
cestnega prometa P2 

OU16 Upravne odločbe iz delovnega razmerja po zakonu o javnih uslužbencih P1, P2 

 
MOPE - OU (OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJA) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 
postopka 

OU1 
Odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra oz. o statusu 
grajenega vodnega javnega dobra  P2 

OU2 
Odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra oz. o 
prenehanju statusa grajenega vodnega javnega dobra P2 

OU3 
Dovoljenje povzročiteljem obremenitve okolja za začasno ali občasno 
čezmerno obremenjevanje okolja P2 

OU4 Odločba o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine P3 

OU5 Odločba o soglasju za priključitev na plinovod.energ. omrežje P1 

OU6 Odločba o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije P2 

OU7 Soglasje o podelitvi rudarske pravice na območju urbanega naselja P2 

OU8 Dovoljenje za hojo, drsanje in druge dejavnosti po ledu P2 

OU9 Odločba o ugotovitvi javne koristi; v primeru razlastitve P3 

OU10 
Odločba o ugotovitvi, da šteje stavba oziroma prostor za poslovno 
stavbo oz. poslovni prostor P3 

OU11 Soglasje za opravljanje dejavnosti v stanovanju P1 

OU12 Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem P3 

OU13 Sklep o izgubi pravice do socialnega stanovanja P3 

OU14 Soglasje k menjavi, najemu, izjemni dodelitvi stanovanja P3 

OU15 Sklep o dovolitvi izvršbe P2 



OU16 
Sklep o plačilu razlike do pogodbeno določene najemnine socialno 
ogroženega najemnika P3 

OU17 Odločba o ugotovitvi, ali je prostor stanovanje (MO) P1, 2 

OU18 Odločba o ugotovitvi, ali je prostor stanovanje ali poslovni prostor P2, 3 

OU19 Odločba o spremembi namembnosti stanovanja (MO) P2 

OU20 Dovoljenje za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju (MO) P2 

OU21 Soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju P2 

OU22 Odločba o vpisu in izpisu iz registra upravnikov P2 

OU23 
Odločba o vpisu pogodbe o medsebojnih razmerjih v zvezi z 
upravljanjem v register pogodb o upravljanju P2 

OU24 Vodenje spisa postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta P2 

OU25 Odločitev o izboru variantne rešitve P2 

OU26 Lokacijska informacija za delo v zvezi s spremembo rabe objekta P2 

OU27 

Lokacijska informacija za investicijska vzdrževalna dela (če je objekt 
varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini ali tak objekt meji na 
javno površino) P1 

OU28 Odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena P2 

OU29 Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena P2 

OU30 Lokacijska informacija za enostavne objekte P1 

OU31 
Lokacijska informacija za raziskovanje oz. izkoriščanje določene  vrste 
mineralne surovine po določbah zakona o rudarstvu P1 

OU32 
Lokacijska informacija za določitev gradbene parcele na območju, ki se 
ureja s prostorskim redom P1 

OU33 Soglasje k lokacijski dokumentaciji (na zahtevo upravne enote) P2 

OU34 
Javno naznanilo lastnikom stavb, delov stavb in nezazidanih stavbnih 
zemljišč P1 

OU35 Zemljiškoknjižni predlog za zaznambo začasnih ukrepov P2 

OU36 Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice občine P2 

OU37 
Izjava o uveljavitvi predkupne pravice na nezazidanem stavbnem 
zemljišču P2 

OU38 Sklep o uvedbi komasacije P2 

OU39 Odločba o novi razdelitvi mej P2 

OU40 Odločba o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja P3 

OU41 Dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov P2 

OU42 Odločba o načinu pokopa umrlega, ki nima svojcev P2 

OU43 Odločba o opustitvi pokopališča P1 

OU44 Odločba o skrajšanju roka za pokop ob nesrečah in vojnah P2 

OU45 Odločba o zahtevi za pokop oz. raztros pepela zunaj pokopališča P3 

 
MPRO - OU (PROMET) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 
postopka 

OU1 Odločbe za postavitev prometne signalizacije P3 

OU2 
Odločbe o zaporah občinskih cest ter soglasja za obvoze zaradi 
spremenjenega prometnega režima P3 

OU3 Odločba o posegih na javno dobro P2 

OU4 Odločba o posegih na lokalne ceste in javne poti P2 



OU5 Odločba o dvigu in odstranitvi potopljene stvari P2 

OU6 Odločba o stroških dviga in odstranitve potopljene stvari P2 

OU7 
Soglasje za postavitev tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za 
slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v naseljih P2 

OU8 Odločba o dovolitvi izvajanja avto-taksi prevozov  P2 

 
MŠZŠ - OU (ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 
postopka 

OU1 
Odločba o dodelitvi (odvzemu) koncesije (t.j. vključitvi zasebnega vrtca v 
javno mrežo) P3 

OU2 Odločba o višini plačila staršev za program vrtca oz. začasna odločba P2 

OU3 
Odločba o odobritvi kritja stroškov prevozov učencev, ki obiskujejo 
osnovne šole izven šolskega okoliša svojega prebivališča P2 

 
MZ - OU (ZDRAVJE) 

št. Odločanje v upravnih stvareh 
zahtevnost 
postopka 

OU1 
Odločba o dodelitvi, odvzemu koncesije (t.j. vključitvi zasebnega 
(zobo)zdravnika v javno mrežo) P3 

OU2 Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne P2 

OU3 Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil P2 

OU4 Potrditev poslovnega časa zasebnih lekarn S 

OU5 Določitev poslovnega časa lekarn – javnih zavodov S 

OU6 
Odločba o podelitvi, odvzemu koncesije (t.j. vključitvi zasebne lekarne v 
javno mrežo) P3 

OU7 
Odločba o podelitvi, odvzemu koncesije (za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti kot javne službe na primarni zdrav. ravni) P3 

ŠE: akti občinskega redarstva (odredbe, predlogi…..)   

  inšpekcijske odločbe: enostavne, manj zahtevne S, P1 

  inšpekcijske odločbe: bolj zahtevne P2 

  inšpekcijske odločbe: zelo zahtevne P3 

  odločbe o odobritvi sredstev po posebnih predpisih P1, 2, 3 

  odločbe organov druge stopnje P3 

 Vodenje postopka o prekrških iz občinskih pristojnosti P2,P3 

 Odločanje o prekrških iz občinske pristojnosti P2,P3 

   
 


