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PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI
- PRVA OBRAVNAVA
I.

UVOD

1. RAZLOGI ZA SPREJEM
S strani Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo smo prejeli
okrožnico v zvezi z uskladitvijo določb statutov občin z določbami Zakona o ukrepih
za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).
Del vsebine Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št.
14/15, v nadaljevanju: ZUUJFO) so tudi spremembe in dopolnitve Zakona 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, v nadaljevanju: ZLS), ki v 28. členu določa, da
morajo občine uskladiti svoje statute in druge splošne akte z zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi. ZUUJFO je začel veljati 15. 3. 2015. Rok za uskladitev
statuta občine in odlokov, s katerimi občina podrobneje ureja naloge ožjih delov, ki
so nanje prenesene s statutom, se torej izteče 15. 9. 2015.
Z okrožnico smo bili opozorjeni predvsem na uskladitev statuta občine v delu, v
katerem ureja ožje dele občine.
Spremembe se nanašajo na:
Sprememba 19. člena ZLS (8. člen ZUUJFO) se nanaša na nezdružljivost
članstva v svetu ožjega dela občine s funkcijo župana, podžupana,
članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi;
S spremenjenim 19.b členom (9. člen ZUUJFO) so nekoliko drugače določena
področja nalog občine, v okviru katerih je mogoče s statutom določiti in z
odlokom prenesti v pristojnost ožjih delov občine, ki imajo svet, posamezne
naloge;
S spremenjenim 19.b členom (9. člen ZUUJFO) so nekoliko drugače določena
področja nalog občine, v okviru katerih je mogoče s statutom določiti in z
odlokom prenesti v pristojnost ožjih delov občine, ki imajo svet, posamezne
naloge;
Ne glede na spremembe zakona opozarjamo vse občine, ki bodo ohranile
pravno subjektiviteto ožjih delov občine, da je statut občine tudi statut ožjega
dela občine. To pomeni, da mora vsebovati vse statusne določbe od imena,
sedeža, območja, števila članov sveta, določbe o zastopanju, omejitvah
pravne sposobnosti (soglasje župana k pravnim poslom). Za delovanje svetov
ožjih delov občine se uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika
občinskega sveta. Določbe statutov občin, ki dopuščajo urejanje delovanja
ožjih delov občine s statutom ožjega dela, so v nasprotju z zakonom, ki ne

dopušča prenosa pristojnosti sprejemanja predpisov (splošnih aktov občine, to
pomeni tudi ožjih delov) na svete ožjih delov);
V zvezi z uskladitvijo določb statuta na področju urejanja ožjih delov občine je
treba preveriti pristojnosti občinskega sveta glede določanja meril za izplačilo
sejnin članom svetov ožjih delov občine (11. člen ZUUJFO). Spremembe pa so
odvisne od odločitve za znižanje stroškov delovanja občinskih organov in
organov ožjih delov občine;
Sprememba 37.b člena (12. člen ZUUJFO) se nanaša na nezdružljivost funkcije
člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski
upravi. Kakor je zapisano pod 1. točko je določanje nezdružljivosti poseg v
ustavne pravice posameznika, zato se določa z zakonom.
V zvezi z uskladitvijo določb statuta na področju urejanja ožjih delov občine je
treba preveriti pristojnosti občinskega sveta glede določanja meril za izplačilo
sejnin članom svetov ožjih delov občine (11. člen ZUUJFO). Spremembe pa so
odvisne od odločitve za znižanje stroškov delovanja občinskih organov in
organov ožjih delov občine;
2. PRAVNA PODLAGA
29. in 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO).

uradno

3. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem sprememb in dopolnitev statuta za občinski proračun ne bo imel posledic.

II.

VSEBINA PREDLOGA ODLOKA

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO)
in 16. člena Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje
ob Dravi na svoji _____. redni seji, dne __________, sprejel naslednje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI
1. člen
V prvem členu Statuta Občine Radlje ob Dravi se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
V statutu uporabljeni izrazi župan, podžupan, direktor občinske uprave, član občinskega
sveta, član sveta krajevne skupnosti, član nadzornega odbora, občan in drugi izrazi zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
Na območju Občine Radlje ob Dravi so ustanovljene krajevne skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: krajevne skupnosti) kot ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status krajevnih skupnosti občine so določeni s tem statutom in odlokom občine.
Imena in območja krajevnih skupnosti so:
1. Krajevna skupnost RADLJE OB DRAVI:
Mestno območje Radlje ob Dravi, naselje Dobrava, Sv. Trije Kralji, Spodnja Vižinga, Zgornja
Vižinga, del Vasi (hišne številke: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 26a,
27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 38, 39, 39a, 39b, 40, 41, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61a, 62, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76), Št. Janž in Zg. Kozji Vrh.
Sedež krajevne skupnosti Radlje ob Dravi: Radlje ob Dravi.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik Sveta Krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost ima žig okrogle oblike, velikosti premera 30 mm, obrobljene z dvema
koncentričnima krogoma. Žig Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi ima v zgornjem zunanjem
robu napis: OBČINA RADLJE OB DRAVI; pod njim v manjšem krogu pa napis:
KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI.
2. Krajevna skupnost REMŠNIK:
Naselje Remšnik, Brezni Vrh, Radelca in del naselja Vas (hišne številke: 1, 2, 10, 10a, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 18b, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52).
Sedež Krajevne skupnosti Remšnik: Remšnik.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik Sveta Krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Remšnik ima žig okrogle oblike, velikosti premera 30 mm, obrobljene z
dvema koncentričnima krogoma. Žig Krajevne skupnosti Remšnik ima v zgornjem zunanjem

robu napis: OBČINA RADLJE OB DRAVI; pod njim v manjšem krogu pa napis:
KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK.
3. Krajevna skupnost VUHRED:
Naselje Vuhred in Spodnja Orlica.
Sedež Krajevne skupnosti Vuhred: Vuhred.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik Sveta Krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Vuhred ima žig okrogle oblike, velikosti premera 30 mm, obrobljene z
dvema koncentričnima krogoma. Žig Krajevne skupnosti Vuhred ima v zgornjem zunanjem
robu napis: OBČINA RADLJE OB DRAVI; pod njim v manjšem krogu pa napis:
KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED.
4. Krajevna skupnost SVETI ANTON NA POHORJU:
Naselje Sveti Anton na Pohorju.
Sedež Krajevne skupnosti Sveti Anton na Pohorju: Sveti Anton na Pohorju.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik Sveta Krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Sveti Anton na Pohorju ima žig okrogle oblike, velikosti premera 30 mm,
obrobljene z dvema koncentričnima krogoma. Žig Krajevne skupnosti Sveti Anton na Pohorju
ima v zgornjem zunanjem robu napis: OBČINA RADLJE OB DRAVI; pod njim v manjšem
krogu pa napis: KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON NA POHORJU.
3. člen
11. člen se v celoti spremeni in se glasi:
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja
inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske
organe.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno
notranjo organizacijo in delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske
enote.
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
4. člen
V 13. členu statuta se doda nov odstavek, ki se glasi:
Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaže pravni interes.
6. člen
Zadnji odstavek 14. člena se spremeni in se glasi:

Ko članu občinskega sveta preneha mandat, mu preneha tudi članstvo v vseh občinskih
organih, odborih in komisijah, z dnem imenovanja novih članov pa tudi članstvo v organih
javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere je bil
imenovan kot predstavnik občine.
7. člen
Besedilo 16. člena statuta se spremeni in se glasi:
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise
občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine;
odloča o poimenovanju novih naselij in ulic;
sprejema občinski proračun in zaključni račun;
ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno
področje;
v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in
javnih podjetjih;
nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev
občinskega sveta;
potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata
občinskega funkcionarja;
imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno
razrešitev člana nadzornega odbora;
imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij ter odborov občinskega sveta;
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo
župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana, kadar o tem ne more
odločiti župan;
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom, s statutom
občine ali z odlokom drugače določeno;
odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
razpisuje referendum;
s svojim aktom v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta,
članov svetov krajevnih skupnosti in plačila za opravljanje nalog članov drugih
občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, določa merila za določitev plače
direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v
soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za
določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov;
določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb;
ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v
skladu z zakonom;

imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih
dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona;
določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za
obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari;
sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni
del je tudi letni načrt varstva pred požari;
določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred
požari, ki se opravlja kot javna služba;
imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote;
sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi
podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa;
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
8. člen
V petem odstavku 21. člena se beseda tajnik občine nadomesti z besedo »direktor občinske
uprave«.
9. člen
22. člen se na novo glasi:
Članu občinskega sveta preneha mandat v skladu z zakonom.
10. člen
V 24. členu statuta se v drugem odstavku dodata naslednji alinei:
objavlja razpis za odgovornega urednika občinskega glasila in predlaga občinskemu
svetu imenovanje odgovornega urednika in uredniškega odbora;
izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev
11. člen
Za tretjim odstavkom 29. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov
občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma
ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
V 30. členu se v sedmi alinei drugega odstavka besedica tajnik občine, nadomesti z besedo
direktor občinske uprave.

Za osmo alineo se doda deveta alinea, ki se glasi:
potrjuje projektno dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta,
investicijski program, predinvesticijsko zasnovo in ostale dokumente v skladu s
področno zakonodajo) in o tem seznani občinski svet
Deveta alinea pa postane deseta alinea.
13. člen
37. člen se spremeni in se glasi:
Županu in podžupanu preneha mandat v skladu z zakonom.
14. člen
V 40. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Radljah ob Dravi. Nadzorni odbor za seje
uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.
15. člen
41. člen statuta se spremeni in se glasi:
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in
predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih
zavodov, javnih podjetij in drugih).
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 in
njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega
sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so
pomembne za njegovo delo.
16. člen
42. člen se spremeni in se glasi:
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih
podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih

računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po
potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika
proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in
dajati pojasnila.
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem
programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga
posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila mora vsebovati sestavine iz
pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o
nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek
poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo
najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila
izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni
odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za
njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila
o nadzoru dopolniti.
Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu osnutek poročila o nadzoru v pregled
najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico odgovoriti na
posamezne navedbe v osnutku poročila v roku petnajstih dni od prejema (odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako
posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Po prejemu odzivnega poročila oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka nadzorni
odbor praviloma v petnajstih dneh sprejme poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončni
akt nadzornega odbora in kot tak v naslovu poročila tudi označen. Poročilo s priporočili in
predlogi mora vsebovati sestavine iz pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila
nadzornega odbora občine. V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora
odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati nadzornemu odboru o njihovem izvajanju
oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva.
Nadzorni odbor pošlje poročilo s priporočili in predlogi nadzorovanemu organu, občinskemu
svetu in županu.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine,
ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati
priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi
ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,

odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o
ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za
poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga
obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava,
ki jih je ustanovila občina.
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in
porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s
pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje
poslovanja
17. člen
43. člen se v celoti spremeni in se glasi:
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če
so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s
članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v
svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska
skupnost prenehala,
je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe,
zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet
nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član
nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
18. člen
44. člen se na novo glasi:
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne
podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa
poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora
oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
19. člen
45. člen se spremeni in se glasi:

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in
občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter
pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranju gradiva,
sprejemanju in urejanju pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena
administrativno tehnična dela nadzornega odbora.
Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni
proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z
aktom občinskega sveta. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v
pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na
podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
20. člen
V statutu se 46. člen spremeni in se glasi:
Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik, v katerem podrobneje uredi
svoje delo. Nadzorni odbor sprejme poslovnik z večino glasov svojih članov.
21. člen
Tretji odstavek 47. člena se spremeni in se glasi:
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki
ureja položaj javnih uslužbencev.
22. člen
V prvem odstavku 50. člena se beseda tajnik nadomesti z besedo direktor občinske uprave.
23. člen
V 51. členu se beseda tajnik nadomesti z besedo direktor občinske uprave.
24. člen
54. člen statuta se glasi:
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje organa občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je vodja pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
25. člen
V statutu se 55. člen spremeni in se glasi:
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi (uredi) v odloku o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave, medobčinsko pravobranilstvo pa se ustanovi s samostojnim odlokom.

O izločitvi župana odloči občinski svet.
26. člen
V statutu se spremeni celotno poglavje IV. OŽJI DELI OBČINE, od 58. do 76. člena, ki se
pravilno glasi IV: KRAJEVNE SKUPNOSTI z naslednjo vsebino:
58. člen statuta se glasi:
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v
občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega
območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali deset odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila
skupnost.
59. člen statuta se glasi:
Krajevne skupnosti imajo svet kot organ krajevne skupnosti, zato lahko opravljajo naloge iz
pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti z naslednjih področij:
urejanje prostora;
zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin;
upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva;
pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti.
Z odlokom o ustanovitvi krajevne skupnosti se podrobneje določijo naloge in način izvajanja
nalog iz prejšnjega odstavka, ki se prenesejo v izvajanje svetu krajevne skupnosti
60. člen statuta se glasi:
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v
skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli,
ki jih sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s
katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
61. člen statuta se glasi:
Svet krajevne skupnosti Radlje ob Dravi ima 15 članov.
Sveti krajevnih skupnosti Remšnik, Vuhred in Sveti Anton na Pohorju imajo po 7 članov.

Svet krajevne skupnosti izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne
skupnosti.
Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z
delom v občinski upravi ureja zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov
občinskega sveta.
62. člen statuta se glasi:
Člani sveta krajevne skupnosti opravljajo funkcijo nepoklicno.
Članom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina, ki jo v skladu s tem statutom in zakonom
določi občinski svet.
63. člen statuta se glasi:
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje trideset dni po izvolitvi članov
sveta krajevne skupnosti. Župan za sklic seje lahko pooblasti dotedanjega predsednika sveta
krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot
polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta krajevne skupnosti se
uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
64. člen statuta se glasi:
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta krajevne
skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti poleg tega, da zastopa in predstavlja krajevno skupnost,
še sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega
sveta, so veljavni le ob pisnem soglasju župana razen.
Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta
krajevne skupnosti nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
65. člen statuta se glasi:
Svet krajevne skupnosti dela ter veljavno sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je
navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima
pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v
primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
66. člen statuta se glasi:
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom in so natančneje
določene v odloku. Svet tudi:

obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne
skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
sprejema odločitve o uporabi sredstev krajevne skupnosti in razpolaganju ter
gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog
občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov
krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s
premoženjem krajevne skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
67. člen statuta se glasi:
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske
pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
68. člen statuta se glasi:
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon, ki določa, da se v proračunu občine zagotovijo
sredstva za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti.
Sredstva od premoženja krajevne skupnosti (npr. najemnine, kupnine) ali plačila za storitve
javne službe, ki jo zagotavljajo krajevne skupnosti (npr. najemnine grobov, plačila pokopov)
ali druga finančna sredstva, ki jih pridobivajo krajevne skupnosti (npr. prispevki krajanov,
donacije) se s proračunom občine namenijo le za financiranje nalog krajevnih skupnosti, ki so
sredstva ustvarile oz. pridobile.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
69. člen statuta se glasi:
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine in premičnine ter
denarna sredstva in pravice iz tega naslova.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za
razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse
njene pravice in obveznosti na občino.
70. člen statuta se glasi:
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za
posamezno proračunsko leto oblikujejo in županu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte
krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana
občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajete v proračunu
občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik in
krajevne skupnosti.

svet

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
71. člen statuta se glasi:
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta
krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane z odlokom oziroma jih
izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki
so krajevni skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet
krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da
občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s
tem statutom in odlokom.
27. člen
Členi od številke 77. do 145. se smiselno preštevilčijo in sicer:
77. člen postane 72. člen
78. člen postane 73. člen
79. člen postane 74. člen
80. člen postane 75. člen
81. člen postane 76. člen
82. člen postane 77. člen
83. člen postane 78. člen
84. člen postane 79. člen
85. člen postane 80. člen
86. člen postane 81. člen
87. člen postane 82. člen
88. člen postane 83. člen
89. člen postane 84. člen
90. člen postane 85. člen
91. člen postane 86. člen
92. člen postane 87. člen
93. člen postane 88. člen
94. člen postane 89. člen

95. člen postane 90. člen
96. člen postane 91. člen
97. člen postane 92. člen
98. člen postane 93. člen
99. člen postane 94. člen
100. člen postane 95. člen
101. člen postane 96. člen
102. člen postane 97. člen
103. člen postane 98. člen
104. člen postane 99. člen
105. člen postane 100. člen
106. člen postane 101. člen
107. člen postane 102. člen
108. člen postane 103. člen
109. člen postane 104. člen
110. člen postane 105. člen
111. člen postane 106. člen
112. člen postane 107. člen
113. člen postane 108. člen
114. člen postane 109. člen
115. člen postane 110. člen
116. člen postane 111. člen
117. člen postane 112. člen
118. člen postane 113. člen
119. člen postane 114. člen
120. člen postane 115. člen
121. člen postane 116. člen
122. člen postane 117. člen
123. člen postane 118. člen
124. člen postane 119. člen
125. člen postane 120. člen
126. člen postane 121. člen
127. člen postane 122. člen
128. člen postane 123. člen
129. člen postane 124. člen

130. člen postane 125. člen
131. člen postane 126. člen
132. člen postane 127. člen
133. člen postane 128. člen
134. člen postane 129. člen
135. člen postane 130. člen
136. člen postane 131. člen
137. člen postane 132. člen
138. člen postane 133. člen
139. člen postane 134. člen
140. člen postane 135. člen
141. člen postane 136. člen
142. člen postane 137. člen
143. člen postane 138. člen
144. člen postane 139. člen
145. člen postane 140. člen
28. člen
V 81. členu (preštevilčenem 76. členu) se besedilo tretjega odstavka spremeni in se glasi:
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost
zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet
in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
29. člen
V 94. členu (preštevilčenem 89. členu) se v drugem odstavku doda zadnja alinea:
na druge zakonsko dopustne načine.
30. člen
96. člen (preštevilčen 91. člen) se spremeni in se glasi:
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe. To področje občine uredijo z ustanovitvenimi in vsebinskimi odloki.
31. člen
V 97. členu (preštevilčenem 92. členu) se v šesti alinei za besedico urejanje doda še beseda in
vzdrževanje.
32. člen
V 100. člen statuta se spremeni in se glasi:
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih
javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.

33. člen
101. člen statuta se na novo glasi:
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so
ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo
skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način
sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
34. člen
Tretji odstavek 103. člena (preštevilčenega 98. člena) se spremeni in se glasi:
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski
svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Peti odstavek pa se spremeni in se glasi:
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na
način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
35. člen
V 132. členu statuta se doda nov treti odstavek, ki se glasi:
Sprejeti akti se objavijo tudi na spletni strani občine.
36. člen
V 135. členu (preštevilčenem 130. členu) se za besedicama pravice občine vejica nadomesti
pika. Ostalo besedilo se črta.
37. člen
Občinski organi morajo uskladiti občinske predpise s temi spremembami in dopolnitvami
statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
38. člen
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati Statuti Krajevnih
skupnosti in sicer ____
39 člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu
občine (Medobčinskem uradnem vestniku).
Številka:
Datum:
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK l. r.

PREDLOG SKLEPA !

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) in 73. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) je Občinski
svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ____. redni seji, dne ____________ sprejel

S K L E P

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da je predlog sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo.
Številka: ________________
Datum: _________________
mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejme:
- zadeva;
- evidenca, tu.

