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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
S T A T U T A 

OBČINE DOBREPOLJE 
 
 

U V O D 
 
 
 

1. Razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev statuta 
 

Statut Občine Dobrepolje je bil sprejet leta 2008. V tem času je bil spremenjen zakon 
o lokalni samoupravi, ki je temeljna pravna podlaga za statut občine in poslovnik 
občinskega sveta, ter številni drugi predpisi. Ker mora imeti občina statut usklajen, so 
pripravljene spremembe in dopolnitve. 
 

2. Pravna podlaga 
 
1. Pravna podlaga za sprejem sprememb in dopolnitev  statuta občine je 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). 
 
2. Drugi zakon, s katerim je usklajen statut, je Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja  (Uradni list RS, štev. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 
102/15). Zakon določa, kaj je informacija javnega značaja in obveznosti občine v 
zvezi s tem. 
 
3. Poglavje o nadzornem odboru je usklajeno s Pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Pravilnik je pravna 
podlaga tudi za poslovnik nadzornega odbora, ki podrobno ureja delovanje 
nadzornega odbora, zato so določbe v statutu omejene le na tiste zadeve, ki jih mora 
urejati statut. 
 
4. V spremembah in dopolnitvah statuta so zajete tudi posamezne določbe 
naslednjih zakonov: 
 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), 

- Zakon o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 in 101/13), 

- Zakon o javnih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08), 
- Zakon o medijih  (Uradni list RS, št. 110/06, 47/12, 22/16 in 39/16). 
3. Cilj in namen sprejema sprememb in dopolnitev statuta 
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Cilji sprejema sprememb in dopolnitev statuta občine so: 
 

- uskladitev z zakonodajo, 
- uveljavitev dosedanje dobre prakse delovanja organov občine. 

 
4. Finančne posledice 
 

Sprejem sprememb in dopolnitev statuta ne bo imel finančnih posledic v proračunu 
občine. 
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       PRVA IN DRUGA OBRAVNAVA 
         9.3.2017 
 
 
 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, štev. 28/08) je 
Občinski svet občine Dobrepolje na ……. redni seji dne ……2017 sprejel 
 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA  
OBČINE DOBRREPOLJE 

 
1. člen 

 
V prvem odstavku 4. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, štev. 28/08) in 
v vseh ostalih členih se črta besedilo »širšimi lokalnimi skupnostmi« v vseh sklonih. 
 
Drugi odstavek se črta.  
 
Doda se novi, zadnji odstavek, ki se glasi: 
 
»Zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in 
skupnega zagotavljanja skupnih interesov se občina združuje v združenja.«. 
 

2. člen 
 
5. točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 
»5.Ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:  
– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagotavljanja in način opravljanja 
obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb,  
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,  
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.« 
 
Prva alineja 12. točke se črta. 
 
V drugi alineji 12. točke se besedilo »denarne kazni za prekrške« nadomestijo z 
besedo »globe«. 
 

3. člen 
 
V 8. členu se za besedo »obdeluje« doda besedilo »in opravlja statistično, evidenčno 
ter analitično funkcijo«. 
 

4. člen 
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V četrtem odstavku 9. člena se za besedo »statutom« doda besedilo »ter 
poslovnikom občinskega sveta«. 
 

5. člen 
 
Doda se novi 9. a člen, ki se glasi: 
 

»9. a člen 
 

Če ni v zakonu drugače določeno, organi občine delajo na sejah in sprejemajo 
odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitve se 
sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut 
določata drugačno večino.«. 

 
6. člen 

 
V petem odstavku 10. člena in v vseh ostalih členih se besedi »tajnik občine« 
nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave« v vseh sklonih. 
 

7. člen 
 
Prvi stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov občine, z 
objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom na spletni strani 
občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej na 
spletni strani, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na javnih sejah, 
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje organov občine 
ter z zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja skladno z zakonom.«. 
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente v skladu z 
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«. 
 

8. člen 
 
Četrti odstavek 12. člena se črta. 
 

9. člen 
 
V drugem odstavku 14. člena se: 
 

- peta alineja črta, 
- v šesti alineji za besedo »župana« doda vejica in beseda »podžupana«, 
- enajsta in dvanajsta alineja spremenita tako, da se glasita: 

– »-v skladu z zakonom odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti 
občine, 

– odloča o višini in obsegu najema posojila, dajanju poroštev ter izdaji 
soglasij k zadolževanju, 
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- štirinajsta alineja spremeni tako, da se glasi: 
»-s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov 
občinskega sveta in plače oziroma plačila za opravljanje funkcije članov 
drugih organov občine in delovnih teles, ki jih imenuje.« 

 
10.člen 

 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Nezdružljivost opravljanja funkcije člana občinskega sveta ureja zakon.«. 
 
Tretji in četrti odstavek se črtata.  
 

11.člen 
 
V tretjem odstavku 18. člena se za besedilom »Vsak član občinskega sveta« doda 
besedilo »in delovno telo«. 
 
Sedmi odstavek se črta. 
 

12.člen 
 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»20. člen 
 
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«. 
 

13.člen 
 
Četrti odstavek 21. člena se črta. 
 
V petem odstavku se črta tretji stavek. 
 

14.člen 
 
Tretji odstavek 22. člena se črta. 
 

15.člen 
 
Drugi stavek petega odstavka 26. člena se črta. 
 

16.člen 
 
29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»29. člen 
 

Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana ureja zakon.«. 
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17.člen 
 
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, 
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnih premoženjem in ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.«. 
 

18.člen 
 

Tretji stavek prvega odstavka 31. člena se črta. 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora ureja zakon.«. 
 
Tretji odstavek se črta. 

 
19.člen 

 
V prvem stavku drugega odstavka 32. člena se za besedo »predsednika« dodata 
besedi »in namestnika«. 
 
V petem odstavku se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«. 
 

20.člen 
 
33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»33. člen 
 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program 
nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje 
proračunsko leto, ki ga pošlje v uskladitev županu. Pri tem mora nadzorni odbor 
upoštevati roke glede priprave proračuna občine. Z letnim programom dela nadzorni 
odbor seznani tudi občinski svet. 
 
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v 
nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa 
posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega 
programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena. 

 
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu 
svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto. 
 
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi 
občine, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.«. 
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21.člen 

 
34. člena se črta. 
 

22.člen 
 
V tretjem odstavku 35. člena in v vseh ostalih členih se besedi »nadzorovana oseba« 
nadomestita z besedama »nadzorovani organ« v vseh sklonih. 
 

           23.člen 
 

36. in 37. člen se črtata. 
 

24.člen 
 
38. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»38. člen 
 
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in 
pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«. 
 

25.člen 
 
Drugi in tretji odstavek 40. člena se črtata. 

 
26.člen 

 
41. člen se črta. 
 

27.člen 
 
42. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»42. člen 
 
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor lahko o svojih ugotovitvah obvesti 
javnost šele, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora 
spoštovati pravice strank. 
 
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne 
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih organov, ki so tako 
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov 
proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb. 
 
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora 
določa poslovnik nadzornega odbora. 
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Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik 
nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«. 
 

28.člen 
 
Drugi odstavek in prvi stavek tretjega odstavka  43. člena se črtata. 
 

29.člen 
 

Črta se drugi stavek 44. člena. 
 

30.člen 
 
V prvi alineji drugega odstavka 48. člena se za besedilom »predlaga kandidate za« 
dodata besedi »organe občine,«. 
 
V drugi alineji se črtata besedi »ali županu«. 
 
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi: 
 

– »izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,«. 
 

31.člen 
 
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »in število članov«. 
 

32.člen 
 
Drugi stavek prvega odstavka 50. člena se črta. 
 

33.člen 
 
58. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»58. člen 
 

O upravnih zadevah iz občinske izvirne in prenesene pristojnosti lahko odloča samo 
uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje iz 
uredbe, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem 
postopku.«. 
 

34.člen 
 
V drugem odstavku 63. člena se besedi »stalni prebivalci« nadomestita z besedilom 
»prebivalci s stalnim bivališčem« v vseh sklonih. 
 
V prvem stavku tretjega odstavka se beseda »sedem« nadomesti z besedo »devet«. 
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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»Mandatna doba članov vaškega odbora se začne in konča istočasno kot mandat 
članov občinskega sveta. 
 
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Sredstva za delovanje vaških odborov zagotavlja občine.«. 
 

35.člen 
 
Prva alineja 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»-dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju 
javne infrastrukture na svojem območju ter pri izvajanju komunalnih investicij,«. 

 
36.člen 

 
V 65. členu se črtata besedi »zbora občanov«. 
 
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Če pristojni organ občine meni, da odločitev, predlogov, pobud, stališč in mnenj 
vaškega odbora ni mogoče upoštevati, je v roku 60 dni dolžan občanom podati pisno 
utemeljeno pojasnilo.«. 
 

 
37.člen 

 
V 67. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so organi občine,  v 
katerih pristojnost sodi posamezna zadeva, dolžni obravnavati in jih pri izvajanju 
svojih nalog upoštevati. Če pristojni organ občine meni, da odločitev, predlogov, 
pobud, stališč in mnenj zbora občanov ni mogoče upoštevati, je v roku 60 dni dolžan 
občanom podati pisno utemeljeno pojasnilo.«. 
 

38.člen 
 
V drugem odstavku 69. člena se za besedo »objaviti« doda besedilo »na spletni 
strani občine«.  
 

39.člen 
 
V tretjem odstavku 70. člena se besedilo »Delavec občinske uprave« nadomesti z 
besedama »Javni uslužbenec«. 
 
V drugem stavku tretjega odstavka se besedilo za vejico spremeni tako, da se glasi:  
»ter ga objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.« 
 

40.člen 
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Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Predlog za razpis referenduma iz drugega odstavka 71. člena je treba vložiti v 15 
dneh po sprejemu splošnega akta občine. 
 
Prav tako je potrebno v 15 dneh po sprejemu splošnega akta občinski svet pisno 
seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma iz prvega 
odstavka 74. člena.«. 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

 
41.člen 

 
V prvem odstavku 75. člena se pred piko doda besedilo »ali s podpisovanjem na 
seznamu«. 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Župan določi obrazec za podporo v skladu z zakonom.«. 
 
V tretjem odstavku se doda novi drugi stavek, ki se glasi: 
 
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z 
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«. 
 

42.člen 
 
Četrta alineja drugega odstavka 83. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»- na drug način, določen v skladu z zakonom.«. 
 

43.člen 
 
V prvem stavku petega odstavka 96. člena se besedilo »v mesecu juliju« nadomesti 
z besedilom »v skladu z zakonom«. 

 
44.člen 

 
Prvi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo 
in izdajajo poroštvo v skladu z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.«. 
 
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
 
»Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o 
soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.«. 
 

45.člen 
 



 10 

Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki 
in navodila.«. 
 

46.člen 
 
Doda se novi 109. a člen, ki se glasi: 
 

»109. a člen 
 
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način 
ravnanja v takih razmerah.«. 
 

47.člen 
 
Doda se novi 110. a člen, ki se glasi: 
 

»110. a člen 
 
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri 
izvrševanju določb statuta ali odloka.«. 
 

48.člen 
 
111. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»111. člen 
 

Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako 
odloči občinski svet ali drugi organ občine.«. 
 

49.člen 
 
Drugi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Odločbe in sklepi se izdajajo v upravnem postopku in v postopku o prekrških, v 
vseh drugih posamičnih zadevah pa sklepi, kolikor ni z zakonom ali drugim 
predpisom določeno drugače.«. 
 

50.člen 
 
V prvem odstavku 113. člena se doda novi stavek, ki se glasi: 
 
»Župan mora odločiti v skladu z zakonom.«. 
 

51.člen 
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Poglavje VIII in členi od 114. do 118. se črtajo. 
 

52.člen 
 
Poglavje IX. in 119. člen se črta. 
 

53.člen 
 

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Št. :       ŽUPAN OBČINE DOBREPOLJE 
Dobrepolje, dne       Janez Pavlin, l.r. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
K 1. členu: Pokrajine kot širše lokalne skupnosti v RS niso ustanovljene, zato jih v 
statutu ne opredeljujemo. Dodan je odstavek, da se občina lahko združuje v 
združenja. 
 
K 2. členu: 6. člen statuta določa naloge občine. Člen je spremenjen v delu, ki se 
nanaša na lokalne javne službe (5. člen) tako, da določa obveznost občine k 
urejanju, upravljanju in skrbi za lokalne javne službe; v 12. točki je črtana prva 
alineja, ker je odveč (gre za splošno določbo, po kateri občinski svet sprejema 
splošne akte pri vseh nalogah, ki jih občina opravlja); naziv »denarne kazni za 
prekrške« pa se je spremenil v »globe« s spremembo zakona o prekrških. 
 
K 3. členu: Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) določa v 21. a členu, da občina 
pridobiva podatke za opravljanje svojega dela, ima pa jih pravico obdelovati ter 
opravljati statistično, evidenčno ter analitično funkcijo. 
 
K 4. členu: Volitve in imenovanja organov občine se izvajajo tudi in predvsem na 
podlagi poslovnika občinskega sveta, zato je dodana ta določba. 
 
K 5. členu: Dodan je novi 9. a člen, to je splošna določba o navzočnosti, sklepčnosti 
in načinu odločanja organov občine. Določba je pomembna, ker omogoča, da organ 
občine lahko odloča drugače kot z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če 
zakon ali statut določata drugačno večino. 
 
K 6. členu: V skladu z ZLS vodi delo občinske uprave tajnik občine, za katerega se 
lahko uporabi tudi naziv direktor občinske uprave. Tajnik občine ali direktor občinske 
uprave je uradnik na položaju, ki ga imenuje in razrešuje župan. Zakon o javnih 
uslužbencih, ki ureja delovna mesta, položaje in nazive, pa za položajno delovno 
mesto v občini uporablja le naziv »direktor (uprave lokalne skupnosti)«. V  skladu s to 
določbo so se v večini občin odločili za naziv »direktor občinske uprave«.  
 
K 7. členu: Veljavni 11. člen je usklajen z zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja, katerih določbe so zavezujoče tudi za občine. Tako je med drugim 
določeno, da se javnost dela zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov 
občine, z objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni 
strani občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev 
sej na spletni strani, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na javnih 
sejah, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje organov 
občine ter z zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja skladno z 
zakonom. 
 
V skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja je spremenjen tudi 
četrti odstavek. 
 
K 8. členu: Redakcijski popravek. Črtan je četrti odstavek 12. člena, ki ponavlja 
določbo ZLS. 
 
K 9. členu: 14. člen statuta je posodobljen in usklajen glede pristojnosti občinskega 
sveta. Črtana je peta alineja glede soglasja k prenosu nalog iz državne pristojnosti; 
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prenos nalog se določi z zakonom, občina pa preko združenja občin, katere je 
članica, sodeluje v postopku sprejema predpisa v Državnem zboru RS.  Nadalje je ta 
določba nejasna, ker določa, da o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti odloča 
občinski svet; V primeru prenosa nalog iz državne pristojnosti na občino postanejo le 
te izvirne pristojnosti, občina te naloge opravlja kot svoje (preko različnih organov 
občine in drugih organov). V šesti alineji je dodana pristojnost občinskega sveta, da 
nadzoruje tudi delo podžupana glede izvajanja odločitev občinskega sveta. Enajsta in 
dvanajsta alineja sta usklajeni s predpisi o ravnanju s premoženjem občine in države. 
Štirinajsta alineja natančneje določa predpis glede sejnin članov sveta, plače oziroma 
plačila za opravljanje funkcije članov drugih organov občine in delovnih teles, ki jih 
imenuje. 
 
K 10. členu: Drugi odstavek 15. člena je spremenjen tako, da ne navaja več vrste 
nezdružljivosti člana občinskega sveta, kar določa več zakonov, temveč podaja le 
temeljno določbo, da nezdružljivost opravljanja funkcije člana občinskega sveta ureja 
zakon. Iz istega razloga je črtan tretji odstavek ter četrti odstavek, ki le ponavlja 
zakonsko določbo. 
 
K 11. členu: 18. člen je dopolnjen na podlagi določbe drugega odstavka 31. člena 
ZLS, po kateri  imajo pravico predlaganja predpisov tudi delovna telesa občinskega 
sveta. Sedmi odstavek se črta, ker sodi  vsebina v poslovnik občinskega sveta. 
 
K 12. členu: Prenehanje mandata in predčasno razpustitev občinskega sveta urejata 
37. a in 90. b člen ZLS. 
 
K 13. členu: Črtana je določba četrtega odstavka 21. člena glede trajanja različnih 
mandatov županov, saj to ureja zakon. Črtan je tretji stavek petega odstavka, saj 
ZLS ne določa obveznosti, da mora župan svojo odločitev, da bo funkcijo opravljal 
poklicno, sporočiti občinskemu svetu. 
 
K 14. členu: Črtan je tretji odstavek 22. člena, saj je določba, da župan odloča o 
prenesenih nalogah iz državne pristojnosti, nejasna in zavajajoča. Prenesene naloge 
postanejo izvirne naloge občine, ki jih opravljajo različni organi. 
 
K 15. členu: Določba, po kateri o poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča 
občinski svet, je v neskladju z ZLS. 
 
K 16. členu: Razloge za predčasno prenehanje mandata župana in podžupana ter 
postopek določa ZLS. 
 
K 17. členu:  Sprememba tretjega odstavka 30. člena natančnejše opredeljuje 
temeljno določbo o pristojnosti nadzornega odbora.  
 
K 18. členu: Tretji stavek prvega odstavka 31. člena je nepotreben, saj le ponavlja 
določbo o temeljni nalogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Drugi odstavek ne ponavlja več primere nezdružljivosti, temveč le odkazuje na 
zakon. Iz enakega razloga je črtan tretji odstavek. 
 
K 19. členu: Zaradi organizacije dela je primerno, da ima nadzorni odbor tudi 
namestnika predsednika. V skladu z določbo 10. člena ZLS ima občina svoj žig. 
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K 20. členu: Nova vsebina 33. člena daje poudarek samostojnosti nadzornega 
odbora kot organa občine. Eden izmed temeljnih pogojev za delo NO je sprejem 
programa dela, ki vsebuje program nadzora in predlog finančnega načrta. Nadzorni 
odbor samostojno pripravi predlog finančnega načrta za naslednje proračunsko leto. 
Kdaj ga predloži županu, ki je predlagatelj proračuna, je odvisno od rokov, ki so 
zastavljeni v poslovniku občinskega sveta. Nadzornemu odboru ni mogoče s 
statutom nalagati obveznosti glede vsebine nadzora. 
 
K 21. členu: 34. člen se črta, ker je vsebina predmet poslovnika NO. 
 
K 22. členu: Redakcijski popravek; nadzorujejo se organi, ne osebe. 
 
K 23. členu: 36. in 37. člen se črtata, ker je vsebina predmet poslovnika NO. 
 
K 24. členu: Uskladitev s pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora občine. 
 
K 25. členu: Drugi in tretji odstavek 40. člena se črtata, ker statut že določa, da 
župan in občinska uprava zagotavljata strokovno pomoč organom občine. 
 
K 26. členu: 41. člen se črta, ker je vsebina zajeta v 33. členu. 
 
K 27. členu: Spremenjen 42. člen je usklajen z načeli javnosti dela organov občine in 
omejitvami, ki jih določajo zakoni. 
 
K 28. členu: Drugi odstavek in prvi stavek tretjega odstavka  43. člena se črtata, ker 
ponavljata že zapisano. 
 
K 29. členu: Določba je nepotrebna, saj izvrševanje proračuna opredeljuje zakon o 
javnih financah in drugi izvršilni finančni predpisi. 
 
K 30. členu: V prvi alineji drugega odstavka 48. člena se doda temeljna pristojnost 
predlaganja kandidatov za organe občine; v drugi alineji je črtana je pristojnost  
dajanja predlogov ali pobud županu, saj je KMVVI organ občinskega sveta; v 
spremenjeni tretji alineji je širše zajeta pristojnost komisije glede pravic in obveznosti 
funkcionarjev. 
 
K 31. členu: Redakcijski popravek, število članov odborov in komisije je že določeno 
v prvem odstavku. 
 
K 32. členu: Ponavljanje določbe, zato se črta. 
  
K 33. členu: Usklajena določba glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki 
vodijo upravni postopek. 
 
K 34. členu: V drugem odstavku 63. člena je natančneje določen termin prebivalca s 
stalnim bivališčem, število članov odborov pa je povečano na devet. Ker gre pri 
vaških odborih za način sodelovanja prebivalcev, se sredstva za njihovo delovanje 
zagotovijo v proračunu. 
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K 35. členu: 64. člen določa pristojnosti vaškega odbora. V prvi alineji je določeno, da 
vaški odbori dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na 
področju javne infrastrukture na svojem območju ter pri izvajanju komunalnih 
investicij, črtana pa je pristojnost izvajanja nadzora; tega namreč izvajajo organi 
občine in države, kar je njihova odgovornost. 
 
K 36. členu: Redakcijski popravek, zbor občanov je opisan v posebnem poglavju. V 
drugem stavku je opredeljen rok za dajanje pojasnil k odločitvam vaškega odbora. 
 
K 37. členu: V 67. členu je dodana pomembna določba glede obveznosti obravnave 
odločitev in drugih predlogov zbora občanov. 
 
K 38. členu: Uskladitev z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. 
 
K 39. členu: Uskladitev z zakonom o javnih uslužbencih in zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja. 
 
K 40. členu: Uskladitev z ZLS. 
 
K 41. členu: Uskladitev s 47. členom ZLS. V županovi pristojnosti je, da določi način 
dajanja podpore k zahtevi za razpis referenduma; župan prav tako določi obrazec. 
Nadalje je dodana novost, da v  skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi 
lahko volivec da svojo podporo tako, da podpiše obrazec tudi preko enotnega 
državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. 
 
K 42. členu: Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ je posegel tudi  v ZLS, in 
vlaganje lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava ni več opredeljeno kot 
zakonska možnost, zato je spremenjena četrta alineja 83. člena. 
 
K 43. členu: Redakcijska pripomba, ker obveznosti župana pri izvrševanju proračuna 
določa zakon. 
 
K 44. členu: Občina izvaja ustanoviteljske pravice na javnih podjetjih in javnih 
zavodih preko občinskega sveta kot najvišjega organa odločanja v občini; to velja 
tudi pri odločanju o zadolževanju.  
 
K 45. členu: Določena je vrsta splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet. 
 
K 46. členu: V novem 109. a členu je opredeljena odredba kot vrsta splošnega akta. 
 
K 47. členu: V novem 110. a členu je opredeljeno navodilo kot vrsta splošnega akta. 
 
K 48. členu: Natančneje je določena objava v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
K 49. členu: Natančneje je določeno izdajanje odločb in sklepov v upravnem 
postopku. 
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K 50. členu: V prvem odstavku 113. je dodana določba, da mora župan v primeru, ko 
odloča na drugi stopnji v upravnem postopku, odločiti v skladu z zakonom. To 
pomeni, da se mora župan, ki nima strokovnega izpita za odločanje v upravnem 
postopku, ravnati v skladu z zakonodajo glede samega postopka. 
 
K 51. členu: VIII. poglavje je vsebina zakona in ne sodi v statut. 
 
K 52. členu: IX. poglavje je vsebina zakona in ne sodi v statut. 
 
K 53. členu: Določen je pričetek veljavnosti. 


