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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Predlagane spremembe in dopolnitve so posledica uskladitve veljavne ureditve
Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 24/08) z vsemi spremembami
zakona o lokalni samoupravi.
Obrazložitev posameznih dopolnitev in sprememb:
1. Dopolnitev sedme točke 6. člena:
Predlagana je dopolnitev sedme točke 6. člena s četrto alinejo, pri čemer
gre za uskladitev s spremembo Zakona o lokalni samoupravi (v
nadaljevanju Zakon), ki je kot nalogo občine določil tudi, da lahko
podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih
ali obletnicah občanov.
2. Sprememba 21. člena:
21. člen vsebuje določbe o predčasnem prenehanju mandata člana
občinskega sveta. Veljavni 21. člen povzema vsebino Zakona, ki pa se je
od sprejema Statuta nekoliko spremenila. Zato predlagamo, da se glede
razlogov za predčasno prenehanje Statut sklicuje na Zakon, sam postopek
ugotavljanja prenehanja mandata pa ostane urejen v Statutu.
3. Sprememba naslova 3. poglavja:
Predlagana je dopolnitev naslova tretjega poglavja (3. Župan) z besedo
»podžupan«, saj vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na podžupana.
4. Sprememba petega odstavka 27. člena:
Odstavek ureja poklicno opravljanje funkcije podžupana. Po veljavni
ureditvi odloči o poklicnem opravljanju funkcije podžupana občinski svet

na predlog župana. Ureditev je potrebno uskladiti z Zakonom, ki določa
da se lahko podžupan v soglasju z županom odloči, da bo funkcijo
opravljal poklicno.
5. Sprememba 30. člena:
30. člena vsebuje določbe o predčasnem prenehanju mandata županu in
podžupanu. Gre za identično spremembo kot pri 21. členu. Člen ne navaja
več razlogov, ampak se pri tem sklicuje na Zakon, postopek ugotavljanja
predčasnega prenehanja pa ostane v Statutu.
6. Sprememba tretjega odstavka 33. člena:
Predlagana je sprememba določil v zvezi s poročilom nadzornega odbora
zaradi uskladitve z Zakonom ter Pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine.
7. Sprememba tretjega odstavka 45. člena:
Odstavek določa način sprejema sistemizacije delovnih mest v občinski
upravi. Po veljavni ureditvi jo določi župan na predlog direktorja občinske
uprave. V skladu s spremembo Zakona o lokalni samoupravi je sedaj
določeno, da podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v občinski upravi določi župan.
Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega
sveta.
Finančne posledice:

Niso predvidene finančne posledice.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža v prvi
obravnavi.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Straža

