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UPRAVNA ENOTA ŽALEC V LETU 2012 

 

Poslovanje upravne enote v letu 2012 so v veliki meri zaznamovali varčevalni ukrepi in spremembe v 

zakonodaji. V duhu odprave administrativnih ovir je Vlada Republike Slovenije sprejela kar 23 sprememb 

zakonov in več drugih predpisov, ki so vplivali na delo upravne enote. Najpomembnejši med njimi  je bil 

Zakon za uravnoteženje javnih financ. Zakon je bil osnova za izvajanje varčevalnih ukrepov na upravni 

enoti.  

 

V letu 2012 smo prejeli 28.706 novih upravnih zadev, kar je za 43,4% več kot v preteklem letu. V ponovni 

postopek smo prejeli le 7 zadev, iz preteklih let smo prenesli 430 zadev, skupaj smo reševali 29.143 

zadev.  Rešili smo 98% zadev (28.587) oz. 42,9% več kot leto prej, zaostankov nismo imeli, kljub temu, da 

se je število zaposlenih tekom leta zmanjšalo za 3 uslužbence, ki so odšli v pokoj. 

 

Poleg upravnih postopkov smo izvajali še druge upravne naloge in jih skupno rešili kar 40.789. 68% iz 

področja Ministrstva za notranje zadeve (prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč, spremembe v 

evidenci gospodinjstev, izpiski iz matičnega registra idr.). Zaradi vse večje dostopnosti državnih organov 

do uradnih evidenc in  tudi spletnim dostopom do le-teh (e-sodstvo, centralna evidenca prostorskih aktov, 

e-ZK), opažamo zmanjšano povpraševanje po tovrstnih izpiskih. 

 

V preteklem letu je poteklo večje število osebnih dokumentov, kar je posledično vplivalo na povečanje 

izdaje osebnih izkaznic za 39 % in potnih listin pa kar za 125% v primerjavi z letom poprej. Izredno se je 

povečal pripad zadev na področju ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča - za 93%. Tovrstne 

predloge podajajo državni in pravosodni organi, banke, zavarovalnice, izvšitelji, izvajalci javnih storitev ter 

fizične osebe, nekaj primerov pa je ugotovil upravni organ sam na podlagi vrnjenih obvestil volivcem. 

 

Upravne enote smo na podlagi Zakona o motornih vozilih 1. januarja 2012 postale tudi prekrškovni organ. 

To pomeni, da zakon daje upravnim enotam pooblastilo za odločanje o prekrških in izreku sankcije in sicer 

zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, zaradi prenehanja veljavnosti zavarovalne police in glede 

prijave spremembe lastništva vozila. V letu 2012 smo uvedli kar 102 prekrška in sicer izrekli 101 globo v 

vrednosti 250 eurov in eno opomin. 

 

Na področju gradnje nismo zaznali bistvenih sprememb glede na število prejetih vlog, se pa kažejo 

spremembe glede na velikost gradenj – več je bilo rekonstrukcij in dozidav stavb, nekoliko manj pa večjih 

gradenj, predvsem industrijskih objektov. Za to obdobje je značilno večje število ustavljenih upravnih 

postopkov v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj zaradi formalno nepopolnih vlog investitorjev, ki se 

nanašajo na dokazila o pravici graditi in zaradi pomanjkljivo pripravljene projektne dokumentacije 

(neupoštevanje predpisanih vsebin, projektne rešitve pripravljene v nasprotju s prostorskimi zahtevami...), 

nekaj pa tudi zaradi neupoštevanja Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, ko stranke vlagajo 

zahteve za enostavne objekte in vzdrževalna dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.  

Sprejeta je bila tudi sprememba Zakona o graditvi objektov, ki je prinesla nekaj ugodnosti za investitorje, ki 

pa posledično vplivajo tudi na število vlog za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj. Skrajšala je  roke za 

izdajo projektnih pogojev in soglasij, novost, da gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti ni 

potrebno pridobiti, če se namembnost spreminja v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah in še, 

da uporabno dovoljenje ni potrebno, za začetek uporabe enostanovanjskih stavb.  

 



 

Zakon za uravnoteženju javnih financ je posegel tudi na področje vojne zakonodaje  (vojni veterani, vojni 

invalidi in žrtve vojnega nasilja) pri čemer se je bistveno povečalo število izdanih upravnih aktov zaradi 

razveljavitve pravic do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je po novem vezana na starost 55 let ter 

izpolnjevanja pogojev za veteranski dodatek. 

 

Z veseljem ugotavljamo, da je število poročnih obredov v letu 2012 naraslo. Pooblaščenci in matičarji 

upravne enote so sodelovali in izvedli kar 107 porok in 11 jubilejnih obredov. 

 

Poleg vseh nalog, ki sodijo v pristojnost upravne enote in jih nismo posebno izpostavili, velja omeniti tudi 

delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami, ureditvijo podatkov v registru 

kmetijskih gospodarstev (GERKov) in dopolnile dejavnosti na kmetiji. 

 

Opravili smo vsa opravila v zvezi z zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnega referenduma za 10 

zakonov, zbiranjem podpisov v podporo kandidatom za predsednika Republike Slovenije, izvedli volilna 

opravila v zvezi zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, izvedbo nadomestnih volitev za 

župana Občine Polzela in volitev predsednika Republike Slovenije. 

 

V okviru upravne enote deluje 5 krajevnih uradov,  in sicer na sedežih Občin Vransko, Tabor, Braslovče, 

Polzela in Prebold. Vsak krajevni urad je odprt enkrat tedensko. Največji obisk strank beležimo na 

Krajevnem uradu Vransko in Polzela, medtem ko je na ostalih krajevnih uradih obisk bistveno nižji. Občani 

na krajevnih uradih največkrat vlagajo vloge za osebne dokumente, overjajo lastnoročne podpise, kopije 

listin in garantna pisma, urejajo registracijo in odjavo vozil ter matične zadeve.  

 

Delo upravne enote je s 1. marcem 2013 prevzela Simona Stanter, katero je   

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo imenovalo za novo načelnico Upravne enote Žalec. 
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