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OBEINE PODEETRTEK

ZADEVA: ObrazloZitev k predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Ob6ine Poddetrtek
in sprememb in dopolnitev Poslovnika ob6inskega sveta Obiine Pod6etrtek

Statutarno pravna komisija je na 2. seji dne 29. 01. 2018 pripravila predlog sprememb in
dopolnitev Statuta ob6ine Poddetrtek in predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika
Obdinskega sveta Obcine Podcetrtek.

1. Predloq sprememb in dopolnitev Statuta obdine Poddetrtek

Namred s strani Ministrstva za javno upravo, Slu2be za lokalno samoupravo, bil opravljen
strokovni pregled usklajenosti Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 54i10 in 17l16) in
Poslovnika ob6inskega sveta Obcine Pod6etrtek (Uradni list RS, 5t. 54/10) z Ustavo
Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o integriteti in prepre6evanju
korupcije (Uradni list RS, 5t. 69/11, UPB), Zakonom o dostopu do informacij javnega znaeala
(Uradni list RS, 5t. 51/06 - UPB, 23114,50114, 102115), Resolucijo o normativni dejavnosti
(Uradni list RS, 5t. 95/09), Zakonom o financiranju obdin (123106, 57108,36/1 1), Zakonom o
samoprispevku Uradni list RS, 5t. 87/01; ZSam-1), Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, 5t. 11111 - UPB, 14113 - popr., 101113), Zakonom o stvarnem premo2enju drZave in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 5t. 86/10, 75112, 50114,76115) in v tej zvezi
izdano opozorilo Stevilka 037-461201712 z dne 27 . 09. 2017 o ugotovljenih neskladnostih s
predlogom, da se opravijo uskladitve najpozneje do konca meseca marca 2018.

Opozorjeno je bilo tudi, da se v statutu ponavljajo dolocbe Zakona o lokalni samoupravi (v
nadaljevanju ZLS) in drugih zakonov in bi bilo potrebno glede tistih vpra5anj, ki so 2e urejena
v zakonu, navesti le, da to ureja zakon, natancneje pa je treba urediti tista vpraianja, glede
katerih je v ZLS ali drugem zakonu dolodeno, da jih je treba urediti v statutu.

Po uvodni obrazloiitvi in v skladu z razpravo, so 6lani statutarno pravne komisije pripravili
predlog sprememb in dopolnitev Statuta Obdine Poddetrtek.



Tekst, ki se zaradi uskladitve z zakoni 6rta, spreminja ali dopolnjuje' se nanasa na naslednje

6lene:

- drugi odstavek 3' Elena je v neskladju z drugim odstavkom 140 6lena Ustave RS in s

prvim odstavkom 24. dlena ZLS.
:;;;j;6;;tavku 4. 6teni se na koncu stavka doda besedito )6e tako doloda zakon<.

- a*gi 6O"t"r"k 5. 6lena je v neskladju s 143 dlenom Ustave RS' ker dolo6a' da obdina

samo;tojno odloda o povezovanju v 5ir5e lokalne samoupravne skupnosti na nadin in po

postopku, predPisanem v zakonu.
: p;;iag;'"e uskladitev cetrtega odstavka '14- tlena z- zDlJZ, ki ureja postopek' ki 

.

,J"fo.i, omogo6a prost dosto[ in ponovno uporabo informacij iavnega znadaja in pri tem

ne doloda, da morajo prosilci pri tem izkazati pravni interes
- peta afiriep Oruiega odstavka 17. 6lena je v neskladju z drugim odstavkom 140. 6lena

Ultave RS, ker dotoei, Oa obdinski svet daje soglasje k prenosu nalog iz driavne
pristojnosti na obdino in odloda o na obdino prenesenih zadevah iz drZavne pristojnosti, de

po zakonu o teh zadevah ne odloda drug ob6inski organ.
- v drugem stavku drugega odstavka 19. 6lena se za besedama >vodi sejo< doda beseda

>pooblaideni< pod2upan.
- peti in Sesti odstavek {9. 6lena se 6rta, ker vsebino doloda 35. 6len ZLS.
- v 20. ilenu se drta beseda )organizacijsko(, ker te dikcije ne doloda ZLS.
- sedmi odstavek 21. dlena dolo6a, da se za vsako sejo obdinskega sveta po5lje vabilo med

drugim tudi predsedniku nadzornega odbora ob6ine, karje v nasprotju z vlogo in polo2ajem
nadzornega odbora, saj je nadzorni odbor samostojni organ obdine. Se je pa predsednik

nadzornega odbora dolZan udeleZiti seje obeinskega sveta, kadar se obravnavajo vpraSanja
iz njihove pristojnosti oz. njihovega podrodja dela, zato se 6rta besedilo )predsedniku
nadzornega odbora obdine<.
- 6etrti odstavek 27.6lena doloda, da dlanstvo v komisui ali odboru obdinskega sveta ni

zdruZljivo s dlanstvom v nadzornem odboru obdine ali z delom v obdinski upravi -
nezdruZljivost doloda zakon, zato se odstavek 6rta.
- tretji odstavek 30. Elena se popravi, saj obdinska volilna komisija ne izda >potrdila<,
ampak >porodilo obdinske volilne komisije o izidu glasovanja<.
- dolodbe 32. 6lena doloda ZLS, zato se 6rta.
- doloEbe 35. in 36. 6lena se nanaSajo na podZupana in so prepisane iz 33. a 6lena ZLS,
zato se drtajo.
- dolo6be 39. 6lena doloda ZLS, zato se 6rta.
- Sesti odstavek 42. Clena navaja izraz >pedat< in se predlaga uporaba termina >Zig<, tako
kot to doloda tretji odstavek 10. dlena ZLS.
- 43. 6len doloda delo nadzornega odbora, naloge doloda 32. dlen ZLS in se opozarja na
napadno dolodanje pristojnosti nadzornega odbora v smislu razmerja med organi ob6ine.
Obdinski svet ne more nalagati dela nadzornemu odboru, saj je leta samostojni organ
obdine, ki sam doloda delovne naloge z letnim programom dela. Nadzorni odbor ne
pregleduje celotnega proraduna ali celotnih zakljudnih radunov, ampak le posamezne
postavke v njih. Prora6un obdine je temeljni programski akt obdinskega sveta, katerega
izkljudni predlagatelj je Zupan, zato se besedilo dlena ustrezno uskladi.
- dolocbe 44. 6lena in 46. do 51. 6lena so prepisane ali vsebovane v Pravilniku o obveznih
sestavinah porodila nadzornega odbora obdine ali v ZLS, zato se 6rtajo in se jih uvrsti v
Poslovnik nadzornega odbora.
- drugi odstavek 53. 6lena doloda pomod javnega uslu2benca, ki ga dolodi Zupan za pomod
pri delu nadzornega odbora, le{a pa nima pristojnosti voditi seje nadzornega odbora, zato je
potrebno drtati besedilo >in vodenju sej<.
- 64. 6len je v neskladju s Sestim odstavkom 49. dlena ZLS, saj o izloditvi tajnika ob6inske
uprave ne odloda Zupan, ampak obdinski svet.
- 66. ilen doloda, da Zupan dolodi organizacUo, delovno podrodje ter sestavo organov, ki jih
mora obdina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge obdine po posameznih
podrodjih javne uprave, kar ni pravilno, saj je to pristojnost obdinskega sveta.



- glede na besedilo 76. 6lena se doda, da so vsi prihodki krajevne skupnosti, prihodki obdine,

ta pa s proradunom doloda kolik5en del gre oZjim delom ob6ine.

- Abtoeba prvega odstavka 78. 6lena pomeni poseg v volilno pravico, zato jo je potrebno

drtati. vol.ienih organov ni mogode razpustiti, de zakon tega izrecno ne doloda. Poleg tega

volitve v svete ozjih delov razpise Zupan.
- tretji odstavek Sl. Elena doloda visji odstotek za sklic zbora obdanov, kot ga dolo6a ZLS v

tretjem odstavku 45. dlena, zato je potrebna uskladitev z dolo6bo ZLS.
- 88. 6len govori o zahtevi za razpis referenduma, podporo pa dajejo volivci z osebnim
podpisovanjem. Predlaga se, da statut dolodi tudi mo2nost elektronskega dajanja pobude,

kar sicer omogoda Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, 5t. 26/07 -
UPB).
- dolo6be poglavja Vll. Premo2enje in financiranje ob6ine, ki se nana5ajo na ravnanje s
premidnim in nepremidnim premo2enjem obdine ureja Zakon o stvarnem premo2enju drZave

in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba, zato se drta.
- v prvem odstavku 120. 6lena se dodata sploina akta )odredba in navodilo<.
- dolodbe poglavja lX. Varstvo obiine v razmerju do drZave in Sirsih lokalnih
skupnosti, ne sodijo v Statut, ker to ureja ZLS, zato se 6rta.

e lani komisije so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Ob6inskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog sprememb
in dopolnitev Statuta Obdine Pod6etrtek v prvi obravnavi.

2. Predloq sprememb in dopo lnitev Poslovnika Obdinskeqa sveta Obdine Poddetrtek

Na osnovi pregleda je bilo tudi ugotovljeno, da Poslovnik Obdinskega sveta Obdine
Poddetrtek ni usklajen z doloebami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 -
UPB, 76i08, 79109,51110,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 76/16 - Odl. US, v nadaljevanju
ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja dolodena vpra5anja.

Tekst, ki se zaradi uskladitve z zakonom 6rta, spreminja ali dopolnjuje, se nanaia na
naslednje dlene:
- drugi odstavek 5. 6lena je v neskladju s tretjim odstavkom 35. elena ZLS, ki doloda, da se
redne seje sklicujejo najmanj Stirikrat na leto (sedaj doloda najmanj Sestkrat na leto), se
uskladi.
- v drugem odstavku 8. ilena manjka beseda >prej5nji< pred besedo Zupan.
- prvi odstavek 9. 6lena je v neskladju s Sestim odstavkom 15. b 6lena ZLS, saj prvo sejo
sveta vodi najstarejsi dlan obdinskega sveta oziroma dlan, ki ga na predlog najstarejsega
dlana dolodi obdinski svet in ne 2upan, kot doloda Statut.
- drugi odstavek 9. 6lena napadno doloda, da dlane mandatne komisije predlaga Zupan,
lahko pa tudi vsak dlan. Vsak dlan lahko namred predlaga dlane mandatne komisue in ne
2upan.
- 12. 6len je v nasprotju z Zakonom o zavodih, ker v nasprotju z zakonom doloda prenehanje
mandata predstavnikov obdine v organih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je obdina.
Mandat predstavnikov obdine, 6lanov svetov javnih zavodov in nadzornih odborov javnih
podjetij, je dolo6en bodisi z zakonom ali ustanovnim aktom in ne more biti prekinjen zaradi
prenehanja mandata ob6inskega svet.
- {4. 6len govori o imuniteti, Ustava RS v 83. 6lenu doloda imuniteto za poslance DrZavnega
zbora, za druge funkcionarje pa Ustava tega ne doloda, zato se ta dlen 6rta.

Po uvodni obrazlozitvi in v skladu z 'azptavo, so 6lani statutarno pravne komisUe pripravili
predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Ob6inskega sveta Ob6ine Podcetrtek.



- v tretjem odstavku 21.6lena se besedilo uskladi z dolodbo drugega odstavka 5. dlena
poslovnika, tako da se beseda >Sestkrat( nadomesti z besedo >itirikrat<<.
- drugi odstavek 22. Elena doloEa, da se vabilo za sejo obdinskega sveta poslje tudi
predsedniku nadzornega odbora obdine, karje napadno, saj je v nasprotju z vlogo in
polozajem nadzornega odbora- Nadzorni odbor je samostojni organ obdine. Se je pa
predsednik nadzornega odbora dolZan udeleZiti seje obdinskega sveta, kadar se
obravnavajo vprasanja iz njihove pristojnosti oz. njihovega podrodja dela (npr. porodilo o
opravljenem nadzoru), sicer pa se sej obdinskega sveta ne udeleZuje,
- 23.6len doloda izredno sejo in se opozarja, da pojem >izredna seja< pomeni skraj5ane
roke sklica seje, ne pa >izredne< vsebine take seje, zato se besedilo uskladi z dolodili 35_
dlena.
- 24. Elen doloda korespondendno sejo in vtej zvezi pojasnjuje, da senaseji odloda o
enostavnih in manj pomembnih zadevah, vendar nujnih odlo6itvah. Na korespondendni seji
ni mogode odlodati o splosnem aktu, o proradunu ali drugih finandnih obveznostih obdine ter
o kadrovskih zadevah- Sedanji dlen doloda, da se glasovanje/odlodanje na dopisni seji med
drugim lahko opravi tuda po telefonu, telefonsko glasovanje pa ni dopustno, saj ga ni mogode
preveriti in omogoda zlorabo. Pri dopisni sejije kljudno, da so vsi postopki - sklepdnost seje
ter izid glasovanja dokazljivi, zato je pripravljeno novo besedilo 6lena.
- 28. 6len doloda, da so seje obdinskega sveta javne in da se javnost seje zagotavlja z
navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega obveSdanja na sejah sveta. Pri tem
pa se pojasnjuje in opozarja na zamenjevanje instituta >javnosti dela( in )javnih( sej.
Javnost dela se zagotavlja zjavno objavo sklepov ob6inskega sveta na spletni strani obdine,
s sporodili za javnost ipd. Opozarja se tudi, da se morajo obdani, de Zelijo prisostvovati na
seji, predhodno pisno najaviti, saj mora biti navzodnost javnosti na sejah vedno
nadzorovana, da lahko obdina zagotovi pogoje za nemoteno delo obdinskega sveta, vsled
desar se besedilo tretjega in detrtega odstavka spremeni in doda nov osmi odstavek.
- ietrti odstavek tl4.6lena napadno doloda sklepdnost za sprejem odloditve.
- drugi odstavek 46. 6lena dolo6a, da lahko poda predlog za tajno glasovanje najmanj ena
detrtina vseh dlanov sveta, karje v nasprotju z ZLS; predlog lahko da vsak dlan sveta, pa tudi
2upan.
- 53. ilen se nanasa na zapisnik seje obdinskega sveta in opozarja, da se zapisnik sprejema
na naslednji seji in glede vsebine pojasnjuje, da je podlaga za pripravo zapisnika poslovnik
kot pravni akt in tako mora zapisnik vsebovati: prisotnost, ugotavljanje sklepdnosti, dnevni
red, potrditev zapisnika prejsnje seje, sprejete sklepe in rezultate glasovanja pri vsakem
sklepu. besedilo 6lena se spremeni.
- 54. ilen dolo6a, da se seja obdinskega sveta snema na magnetofonski trak, ki se hrani
skupaj z zapisnikom in gradivom s seje. Pri tem se opozarja, da se razprave posameznih
udeleZencev seje ne pisejo oziroma se ne povzemajo v zapisnik, ker so z vidika odlodanja
organa nepomembne. Glede snemanja na nosilec zvoka pa je potrebno upostevati stali56e
informacuskega poobla5denca Republike Sloven[e. Ta je namred v svoji odlodbi 5t. 9712-
11201314243 z dne 21 . 11 . 2013 o dopustnosti snemanja sej obdinskega sveta in objavi
posnetkov opozoril, da je utemeljena hramba posnetka dokler obstajajo razlogi zanjo, to pa
je dokler ni potrjen zapisnik seje. ee je poslovnik pravico posluSanja magnetograma omejil
na dlane organa ali navzode na seji, ni v nasprotju z zakonom. lz odlodbe izhaja tudi, da je
nedovoljeno vsako drugadno nepooblaSdeno avdio in video snemanje s telefoni, tablicami ali
drugimi osebnimi napravami. Tako imenovani biometridni zapisi sodijo v kategorijo zasdite
osebnih podatkov, zato je nepooblaSdeno snemanje mogode opredeliti kot hujio krsitev reda
na seji, zato se besedilo 6lena spremeni.
- v Eetrti alineji tretjega odstavka 58. ilena se na koncu dodata besedi >in zakon<. (-
obravnava druga vpraSanja, ki jih dolodi obdinski svet in zakon).
- doloiba tretjega odstavka 67. 6lena je napadna, saj prvi odstavek 48. 6lena ZLS zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v obdini, ki lahko zahteva od obdlnskega sveta izdajo ali
razveljavitev sploSnega akta in ne deset odstotkov.
- za 68. Elenom se predlaga nov 68. a 6len in sicer ureditev sodelovanja prebivalcev pri
pripravi predpisov.



- detrti odstavek 92.6len doloda, da obdinski svet sprejema obvezno razlago po rednem
postopku; pravilno je, da jo sprejme po skraj5anem postopku.
- 93. 6len govori o postopku za sprejem prediidenega besedila; le{ega obdinski svet na seji
sprejme ali ne. Gre za enofazni postopek - hitri postopek (ni amandmajev), zato je dolodba
drugega odstavka 93. dlena napadna, zato se spremeni.

e lani komisije so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Obiinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog sprememb
in dopolnitev Poslovnika Obiinskega sveta Ob6ine Poddetrtek v prvi obravnavi.

Clani komisije predlagajo, da se po sprejemu sprememb in dopolnitev dolodi in
sprejme preEiS6eno besedilo Statuta ob6ine Poddetrtek in Poslovnika Obdinskega
sveta Obdine Poddetrtek zaradi preglednosti.

Predsednica kom isije
a KOPRIVC


