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Na podlagi 17. dlena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 3t. 5412010, 1712016), je
Ob6inski svet Obdine Poddetrtek na ... redni seji dne
... sprejel naslednji

..

SKLEP
Ob6inski svet Obiine Pod6etrtek sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta obdine
Poddetrtek, v prvi obravnavi.

lupan
Obdine Podcetrtek
Peter Misja

VROEITI:
statutarno pravna komisija
zbirka dokumentarnega gradiva

-

OSNUTEK

Na podlagi 64. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 9412007, UPB2'
76t2OO8,7912009, 51t2010, 4Ol2O12 - ZUJF, 1412015 - ZUUJFO) in 17 dlena Statuta

obdine Poddetrtek (Uradni list RS, St. 5412010, 1712116),je obcinski svet Obdine Poddetrtek
na ... redni seji dne ......................... sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

Obcine Poddetrtek

1.

dlen

V Statutu obdine Poddetrtek (Uradni list RS, St. 5412010, 17 12016), se drugi odstavek 3. dlena
spremeni tako, da se glasi:
>Obdina lahko opravlja posamezne naloge iz drZavne pristojnosti, te dr2ava za to zagotovi
potrebna sredstva<.

2

dlen

V detrtem odstavku 4. dlena se na koncu stavka lodilo pika nadomesti z vejico in nadaljuje z
besedilom )ae tako doloda zakon(.

3.

dlen

Drugi odstavek 5. elena se spremeni tako, da se glasi:
>Obdine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja rn skupnega
zagotavljanla skupnih interesov zdru2ujejo v zdruzenja<.

4.6len
eetrti odstavek 14. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>Dokumenti, ki so podlaga za odlodanje organov obdine, so informacije javnega znadaja v skladu z
zakonom<.

5.

e

len

Peta alineja 2. odstavka 17.6lena se spremeni tako, da se glasi.
)- opravlja posamezne naloge iz drZavne pristojnosti, kijih je dzava prenesla na ob6ino,(

6.

6len

V drugem stavku drugega odstavka 'lg. 6lena se za besedama )vodi sejo( doda beseda
>pooblaSdeni<.
Peti in Sesti odstavek se 6rtata.

7.
V 20. 6lenu se 6rta beseda >organizacijsko<

dlen

8.

dlen

v sedmem odstavku 21. dlena se drta besedilo )predsedniku nadzornega odbora obdine(.

9.6len
Cetrti odstavek 27 . 6lena se 6rta..
10. dlen

V tretjem odstavku 30. dlena se drta besedilo >potrdila obdinske volilne komisUe( in nadomesti z
besedilom )porodila obdinske volilne komisi.ie o izidu glasovanja(.
1

1

dlen

Besedilo 32. dlena se 6rta.
12. eh-n
Besedilo 35. in 36. dlena se drta.
1

3. dlen

Besedilo 39. dlena se drta

14 6len
V Sestem odstavku 42. dlena se beseda )peaat( in nadomesti z besedo >Zig(.

15. dlen

43. dlen se spremeni tako, da se glasi
)43.61en

Ugotovitve, ocene in menja ter predloge porodil nadzornega odbora pripravi dlan nadzornega
odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom
nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadoliil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora
vsebovati opredelitev vsebine nadzora, 6asa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe
(organ ali organizacija z odgovornimi osebami). Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru
odgovorno osebo uporabnika proraduna.

V postopku nadzora so dogovorni in nadzorovane osebe dol2ni 6lanu nadzornega odbora, ki
opravlja nadzor, predlo2iti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzo?, odgovoriti
na ugotovitve in dajati pojasnila. elan nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati
vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Obdinski organi so zahtevane
podatke dol2ni dati.
Po opravljenem pregledu pripravi dlan nadzornega odbora predlog porodila, v katerem je navedena
nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporodila in predlogi ukrepov. Predlog porodila sprejme nadzorni odbor in ga po5lje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga porodila vloZiti pri
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odloditi v petnajstih dneh. Dokondno

