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OBEINSKEMU SVETU
oBEINE PODEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k predlogu sprememb in dopolnitev Statuta ob6ine Poddetrtek

Statutarno-pravna komisija je na 1. korespondendni seji dne 19. 03. 2018 pripravila predlog
Sprememb in dopolnitev Statuta Obdine Pod6etrtek za drugo obravnavo.

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Obdine Pod6etrtek je obravnaval obdinski svet na
21. redni seji dne 15. 02.2018. Pripomb in predlogov v razpravi ni bilo podanih.
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Ob6ine Poddetrtek se v enakem besedilu, kot je
bilo pripravljeno za prvo obravnavo, daje v obravnavo in sprejem na22. redno sejo
Obdinskega sveta.

Obiinskemu svetu se predlaga, da obravnava in spreime predlog Sprememb in
dopolnitev Statuta Obdine Pod6etrtek v predlaganem besedilu v drugi obravnavi.
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Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17.6lena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.54/2010,1712016),ie
Obdinski svet Obdine Poddetrtek na ... redni seji dne . ..... sprelel naslednji

SKLEP

Ob6inski svet Obdine Pod6etrtek spreime Spremembe in dopolnitve Statuta obdine
Poddetrtek, v drugi obravnavi.

lupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

VROEITI:
- zbirka dokumentarnega gradiva



PREDLOG
druga obravnava

Na podlagi 64. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94l2OO7 ' UPB2'
7612008,79t20O9, 51t2O1O, 4012012 - ZUJF, 14t2015 - ZUUJFO) in 17. 6lena Statuta

ob6ine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 5/,12010, 1712}16),je ob6inski svet obcine Podaetrtek
na... redni seji dne ......................... sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA

Obdine Poddetrtek

1 . dlen

V Statutu obdine Pod6etrtek (Uradni list RS, 5t. 5412010, 17 12016), se drugi odstavek 3. 6lena
spremeni tako, da se glasi:
>Obdina lahko opravlja posamezne naloge iz drZavne pristojnosti, 6e drZava za to zagotovi
potrebna sredstva(.

2. dlen

V ietrtem odstavku 4. dlena se na koncu stavka lodilo pika nadomesti z vejico in nadaljuje z
besedilom )de tako doloda zakon<.

3. dlen

Drugi odstavek 5. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>Obdine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja skupnih interesov zdrulujejo v zdru2enja<.

4. dlen

Cetrti odstavek 14. dlena se spremeni tako, da se glasi:
)Dokumenti, ki so podlaga za odlodanje organov ob6ine, so informacije javnega znadaja v skladu z
zakonom<.

5. dlen

6. dlen

V drugem stavku drugega odstavka 1 9. dlena se za besedama >vodi sejo< doda beseda
)pooblaS6eni(.
Peti in Sesti odstavek se 6rtata.

V 20. 6lenu se drta beseda )organizacusko(

7.6len

Peta alineja 2. odstavka 17. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>- opravlja posamezne naloge iz driavne pristojnosti, ki jih je drZava prenesla na obdino,<.



8. dlen

V sedmem odstavku 21.6lena se drta besedilo >predsedniku nadzornega odbora obdine<

9. dlen

eetrti odstavek 27. dlena se 6rta..

10. dlen

V tretjem odstavku 30. dlena se 6rta besedilo >potrdila obdinske volilne komisije< in nadomesti z
besedilom >porodila obdinske volilne komisije o izidu glasovanja<.

11. dlen

Besedilo 32. 6lena se 6rta.

12. Llen

Besedilo 35. in 36. 6lena se drta

13. 6len

Besedilo 39. dlena se 6rta

14. dlen

V Sestem odstavku 42. dlena se beseda >pe6at< in nadomesti z besedo >Zig<

15. 6len

43. dlen se spremeni tako, da se glasi:
)43. dlen

Ugotovitve, ocene in menja ter predloge porodil nadzornega odbora pripravi 6lan nadzornega
odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom
nadzora, s sklepom o izvedbi nadzoe zadol:,ll nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora
vsebovati opredelrtev vsebine nadzora, dasa 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 dlanu nadzornega odbora, ki
opravlja nadzor, predloZiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, 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 dolZni dati.

Po opravl.jenem pregledu pripravi alan nadzornega odbora predlog porodila, v katerem je navedena
nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporo6ila in predlogi ukrepov. Predlog porodila sprejme nadzorni odbor in ga po5lje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poro6ila vloZiti pri
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odloditi v petnajstih dneh. Dokondno



porodilo poslje nadzorni odbor nadzorovani osebi, ob6inskemu svetu in:upanu, po potrebi pa tudi

raaunskemu sodiSau,

ee je nadzorni odbor ugotovil hujso krsitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju obdine' ki so

opr;deljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kriitvah v petnajstih dneh od dokondnosti
porodila obvestiti pristojno ministrstvo in radunsko sodiSCe.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali
odgovorna oseba, storila prekrsek alj kaznivo dejanje, je dolzan svoje ugotovitve posredovati
pristojnemu organu Pregona.

Nadzorovane osebe so dolZne spostovati mnenja, priporodila in predloge nadzornega odbora.
Obdinski svet, Zupan in organi porabnikov obdinskih proradunskih sredstev, so dol:ni obravnavati
dokondna porodila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upo6tevati priporodila in

predloge nadzornega odbora(.

16. alen

Besedilo 44., 46., 47., 48., 49., 50. in 51. alena, se drta.

17. Elen

V drugem odstavku 53. 6lena se drta besedllo )in vodenju sej(

18. dlen

64. dlen se spremenitako, da se glasi:
)O izloaitvi uradne osebe v ob6inski upraviza odlodanje v upravnih zadevah in o izloditvi Zupana,
ki v primeru izloaitve o stvari tudi odlodi, doloaa zakon<(.

19. 6len

66. dlen se spremenitako, da se glasi:
)Organizacijo, delovno podrodje ter sestavo organov, kijih mora ob6ina imeti v skladu s posebnimi
zakoni, ki urejajo naloge obdine po posameznih podrodjih javne uprave, dolodi obdinski svet na
podlagizakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju alanov posameznega organa(.

20.6len

Za prvim odstavkom 76. alena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
)Vsi prihodki krajevne skupnosti so prihodki obaine, katera s prora6unom doloda, koliksen delgre
ozjim delom obaine(.
Drugi odstavek 76. elena postane tretji odstavek.

21. alen

Deveti odstavek 77. dlena se arta.
Dosedanji deseti odstavek postane deveti odstavek

22 alen

Prvi odstavek 78. alena se drta

23 alen



Tretji odstavek 81. dlena se spremeni tako, da se glasi:
,Zupan mora sklicati zbor obdanov za vso oboino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v
obeini oziroma v njenem posameznem delu(.

24.6len

Za 6etrtim odstavkom 88. 6lena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
>Volivec lahko podpise obrazec tudi preko enotnega dr2avnega portala e-uprava z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi
evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri
identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja
elektronski podpis<.

25. dlen

Pogtavje Vll. PREMOZENJE lN FINANCIRANJE OBelNE, se v celoti 6rta.

26 6len

V prvem odstavku 120. 6lena se lodilo pika nadomesti z vejico, stavek pa nadaljuje z besedilom:
>ter odredbe in navodila<.

27 . 6len

Pogravje rx. VARSTVO OBCINE V RAZh/IERJU DO DRZAVE lN slRslH LOKALNIH SKUPNOSTI

28. alen

Te spremembe in dopolnitve statuta zadnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

se v celoti 6rta.


