21. redna seja – 12. 12. 2017
OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

8. točka
PRVA OBRAVNAVA

NASLOV:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:


21 čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)

PREDLAGATELJ:
Župan

PRIPRAVLJALEC:
Statutarno pravna komisija, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
K členu 1:
V zvezi s sedežem Občine je bilo priporočeno, da se navede natančen naslov Občine in
ne samo krajevno ime sedeža;
K členu 2:
Napačna je uporaba besede pečat, pravilni izraz je žig, ki ga določa tretji odstavek 10.
člena ZLS.
K členu 3:
Zadostuje navedba zakona, navajanje konkretnega imena zakonske podlage ni
priporočljiva.
K členu 4:
Predlagana je bila uskladitev prvega odstavka 7. člena Statuta s prvim odstavkom 6.
člena ZLS, po katerem občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega
urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze,
lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja
in ustanove, ne povezujejo pa se v širše lokalne skupnosti.
K členu 5:
Ugotovljeno je bilo, da Statut ne ureja podeljevanja denarnih pomoči in simboličnih
nagrad skladno z 21. členom ZLS, po katerem občina za zadovoljevanje potreb svojih
prebivalcev med drugimi nalogami opravlja tudi podeljevanje denarnih pomoči in
simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
K členu 6:
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Varstvo podatkov iz 11. člena Statuta ni bilo urejeno na način, kot ga določa prvi
odstavek 21.a člena ZLS.
K členu 7:
Priporočeno je bilo, da se natančno določi organ občine za izdajo soglasja - to je
občinski svet, skladno z 29. členom ZLS.
K členu 8:
Dano je bilo navodilo, naj se v 14 členu Statuta delo občinske uprave uredi na način, da
bo nedvoumno, da upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi
direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
K členu 9:
Predlagan je bil natančnejši zapis glede javnosti sej.
K členu 10:
Predlagano je bilo, naj se zakona ne navaja posebej in tudi ministrstva kot skrbnika
predpisa ne.
K členu 11:
Pristojnost krajevnih skupnosti do upravljanja krajevnih pokopališč ni v skladu z določili
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
K členu 12:
Statut ni bil usklajen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ker ni določal
priprave smernic za oblikovanje načrta integritete.
K členu 13:
Dano je bilo mnenje, da je določilo, da statutarno pravna komisija oblikuje mnenja na
predpise, ki se nanašajo na koristi pokrajin, odveč.
K členu 14:
Podano je bilo mnenje, da ni potrebno prepisovati določil iz ZLS, saj zakon sam določa
nadzorstveno funkcijo državnih organov nad zakonitostjo dela organov občine.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a člena Zakona o
lokalni samoupravi opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Renče-Vogrsko z Ustavo
Republike Slovenije, ZLS, Zakonom o integriteti in preprečevanju, Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja, Resolucijo o normativni dejavnosti, Zakonom o financiranju občin,
Zakonom o samoprispevku, Zakonom o javnih, Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Ugotovljene so bile nekatere nepravilnosti, ki jih je potrebno
odpraviti.

OCENA STANJA:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je opozorilo na nepravilnosti v
Statutu Občine Renče-Vogrsko in občino pozvalo k odpravi le-teh.
CILJI IN NAČELA:
S sprejemom predlaganih Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko bodo
odpravljene nekatere nepravilnosti in bo Statut usklajen z Ustavo RS in ostalo področno
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zakonodajo. Po tem, ko bo Občinski svet sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Renče-Vogrsko, bo občinska uprava o tem obvestila ministrstvo.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Sprejem sklepa nima finančnih posledic.

Pripravila:
Nataša Gorkič Barle, Višja svetovalka II

Predlog akta:

Na podlagi 21 čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 21. redni
seji dne _________ sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE RENČE-VOGRSKO
1. člen
V Statutu Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/2012 – uradno prečiščeno besedilo in
88/2015) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Sedež občine je na naslovu Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.”
2. člen
V 2. členu se beseda “pečat” nadomesti z besedo “žig”.
3. člen
V 4. členu se besedna zveza “Zakonom o lokalni samoupravi, področnimi zakoni” nadomesti z
besedo “zakonom”.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih
zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z
zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in
upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in
skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.
Občine, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in
z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«
5. člen
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9. člen se dopolni s točko 13, ki se glasi:
“13.
Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov.”
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih
obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri
varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to
področje.”
7. člen
V 12. členu se v drugem stavku beseda »občina« zamenja z besedo »občinski svet«.
8. člen
V 14. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«
9. člen
29. členi se spremeni tako, da se glasi:
»Delo občinskega sveta je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja
na javnih sejah, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje. Splošni
akti in prečiščena besedila občine se objavijo v Uradnih objavah v občinskem glasilu ter v
Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela, razloge in postopke izključitve javnosti s sej, pravice javnosti
ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo
zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.«
10. člen
Prvi in četrti odstavek 63. člena se črtata.
11. člen
V drugem odstavku 71. člena se črta prva alineja.
12. člen
V 123. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
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»Občina mora skladno z zakonom oblikovati in sprejeti načrt integritete in o tem obvestiti
komisijo.«
13. člen
V 137. členu se črtata besedi »in pokrajine«.
14. člen
Poglavje »X. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave« se črta.
15. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko začnejo veljati 15. dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: _____________
Bukovica, ____________

Aleš Bucik
Župan
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