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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog Statuta Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Predlagatelj:

Župan Dušan Krštinc

Poročevalec:

Tea Urbančič Kavšček – direktorica občinske uprave

Obrazložitev:

Župan in občinska uprava je pristopila k prenovi besedila Statuta Občine
Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 24/08 in 38/13).
Statut kot temeljni akt občine določa načela za organizacijo in delovanje
občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede občinske
uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev občini in druga
vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
V predlaganem besedilu statuta so vsebovane določbe veljavnega statuta, z
nekaterimi črtanimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi členi, kar je predvsem
posledica sprememb področne zakonodaje. Nekateri členi so spremenjeni tudi
glede na nomotehnične smernice priprave predpisov.
Bistveni del statuta ostaja nespremenjen, večji del sprememb je deležno
poglavje Nadzorni odbor, v katerem so bolj natančno izpeljane določbe
Zakona o lokalni samoupravi v zvezi s pristojnostmi in delovanjem
nadzornega odbora. Novim zakonskim določbam sledita tudi člena, ki
opredeljujeta občinsko pravobranilstvo ter občinske javne službe.
V nadaljevanju so obrazložene posamezne spremembe oz. dopolnitve glede na
veljavno besedilo statuta:
1. Poimenovanje členov: zaradi boljše preglednosti so členom dodana
poimenovanja.
2. Novi 1. člen: dodan je člen v zvezi z uporabo izrazov v statutu, da se
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol; podlaga je 7. člen
Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja.

3. Novi 2. člen (3. člen): gre za spremenjeno besedilo 2. člena, ki je povzeto
po veljavnem 2. členu ZLS.
4. Dopolnjen 5. člen (6. člen): v členu je dodano besedilo v zvezi s
praznikom občine, spremenjen je vrstni red odstavkov.
5. Spremenjen 6. člen (7. člen): naloge občine so določene glede na
veljavno zakonodajo.
6. Spremenjen 7. člen (8. člen): črta se prva alineja, ker je že vsebovana v
prejšnjem členu.
7. Dopolnjen 8. člen (9. člen): dodan je drugi odstavek, ki opredeljuje
pridobivanje podatkov od upravljalca centralnega registra prebivalcev.
8. Sprememba 14. člena (15. člena): črtano je besedilo ˝ v eni volilni enoti˝,
saj je v naslednjem stavku določeno, da o oblikovanju volilnih enot za
volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.
9. Dopolnitev 27. člena (28. člena): dodano je število 1, tako da je
nedvomno, da ima občina 1 podžupana.
10. Sprememba 32. člena (34. člena): v petem odstavku je namesto besedila
»pečat občine« zapisano »svoj pečat«.
11. Spremenjeni 32. člen (35. člen): dodane so nove določbe v zvezi s
programom dela nadzornega odbora; ni več konkretno določeno, kaj naj
program vsebuje, je pa njegova priprava opredeljena časovno in tudi glede
načina dopolnjevanja oz. spreminjanja.
12. Spremenjeni 33. člen (36. člen): besedilo je oblikovano na podlagi
določil prvega odstavka 32. člena ZLS, ki določa pristojnosti NO.
13. Spremenjeni 34. člen (37. člen): besedilo določa pogoje za izločitev
člana NO v primeru, ko so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v njegovo
nepristranskost in postopek za odločitev.
14. Spremenjeni 35. člen (38. člen): besedilo določa način izdelave in
sprejema osnutka poročila NO.
15. Novi 39. člen: besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in vsebuje
določbe o odzivnem poročilu in poročilu o nadzoru.
16. Novi 40. člen: besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in določa vsebino
poročila nadzornega odbora.
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17. Novi 41. člen: vsebuje določbe o postopanju NO v primeru ugotovljenih
hujših kršitev ali nepravilnosti.
18. Novi 42. člen: vsebuje določbe v zvezi z obravnavo poročila NO.
19. Novi 43. člen: določa obveznost NO o predložitvi letnega poročila o delu
in porabi sredstev nadzornega odbora.
20. Novi 44. člen: besedilo opredeljuje javnost dela NO ter določbe v zvezi z
varovanjem podatkov.
21. Novi 45. člen: vsebuje določbe o strokovni in administrativni pomoči za
delo NO.
22. Novi 46. člen: vsebuje določbe o zagotavljanju sredstev za delo NO.
23. Dopolnitev 39. člena (49. člen): pri nalogah komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je dodana alineja »zbira, obravnava in
daje občinskemu svetu predloge za podeljevanje priznanj občine«.
24. Dopolnitev 40. člena (50. člen): dodan je novi prvi odstavek, ki govori o
ustanovitvi stalnih in občasnih teles občinskega sveta.
25. Sprememba 50. člena (60. člen): besedilo je oblikovano na podlagi
veljavnih določil zakona o splošnem upravnem postopku.
26. Sprememba 53. člena (63. člen): 13. člen Zakon o uravnoteženju javnih
financ občin je predpisal dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi z novim
50.c členom, ki opredeljuje ustanovitev občinskega pravobranilstva.
27. Sprememba 73. člena (83. člen): 14. člen Zakona o uravnoteženju javnih
financ občin je predpisal spremembo 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki ureja zagotavljanje in izvajanje javnih služb, samostojno
ali skupaj z drugimi občinami.
28. Črta se 75. člen, ker je besedilo vsebovano v novem 73. členu.
29. Sprememba 76. člena (85. člen): gospodarske javne službe, ki jih
zagotavlja občina, so navedene glede na veljavni občinski odlok, ki določa
gospodarske javne službe
30. Črtajo se členi od 77 do 81, ker je besedilo vsebovano v novem 83.
členu.
Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega
sveta.
Finančne posledice:

Niso predvidene finančne posledice.
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Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Statut Občine Straža v prvi obravnavi.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Priloga:
- Predlog Statuta Občine Straža.
4

