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OBRAZLOŽITEV 
 
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah smo v določenih 
členih smo uredili nejasnosti in zapisali določene spremembe oz. primernejše formulacije določenih 
členov. Tako je bilo potrebno glede vprašanj, ki so že urejena v zakonu, navesti le, da to ureja zakon, 
natančneje pa je bilo treba urediti tista vprašanja, glede katerih je v Zakonu o lokalni samoupravi ali 
drugem zakonu določeno, da jih je treba urediti v statutu.  
 
Podajamo obrazložitev po posameznih členih, ki so predmet sprememb in dopolnitev statuta: 
 
K 1. členu: Občina v okviru ustave in zakonov (pravilna je množinska oblika), zato se beseda 
»zakonov« črta in nadomesti z besedo »zakona«. 
 
K 2.členu: nov zakon ZPPDej opredeljuje novo obvezno gospodarsko javno službo, to je 24-urna 
dežurna služba v sklopu pogrebnih storitev, zato smo jo dodali med občinske naloge javnega pomena. 
 
K 3. členu: V drugem odstavku 11. člena statuta je določeno, da občinska uprava odloča o upravnih 
stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega 
redarstva oziroma drugih služb nadzora. Ker nimamo drugih služb nadzora se besedna zveza v tem 
odstavku »oziroma drugih služb nadzora« črta. To še posebej velja, če služba notranje revizije ni 
organizirana znotraj občinske uprave in notranjo revizijo opravi zunanji izvajalec. 
 
K 4. členu: V četrtem odstavku 11. člena je v statutu navedeno, da občinsko upravo lahko sestavljajo 
notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Ker imamo v naši občini enovito občinsko 
upravo se četrti odstavek 11. člena v celoti črta. 
 
K 5. členu: V četrtem odstavku 13. člena statuta je določeno, da imajo občani in njihovi pravni 
zastopniki pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za določanje organov občine o njihovih 
pravicah, obveznostih in pravnih koristi, če izkažejo pravni interes. Ker navedeno vprašanje ureja že 
82. člen Zakona o splošnem upravnem postopku, zato to ni predmet urejanja v statutu. Vsled 
navedenega se četrti odstavek 13. člena v celoti črta. 
 
K 6. členu: črta se tretja alineja drugega odstavka 16. člena, saj ima občina enovito občinsko upravo 
in občinski svet ne ustanavlja občinske uprave ter jim ne določa njihove organizacije in delovnega 
področja.  
 
V deseti alineji drugega odstavka je potrebno določiti namesto dosedanjega besedila: »odloča o 
pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, statutom občine ali z odlokom ni 
določeno drugače« naslednje besedilo: «sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine«. 
 
K 7. členu: Ker je predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta zakonska in ne statutarna 
materija je potrebno v 22. členu statuta določiti le , da predčasno prenehanje mandata člana občinskega 
sveta ureja zakon. Ostali odstavki so nepotrebni. 
 
K 8. členu: Peti odstavek 26. člena opredeljuje nezdružljivost članov delovnih teles, kar je zakonska 
materija in ne statutarno pravna, zato se ta odstavek črta. 
 
K 9. členu: V 28. členu je urejena predčasna razrešitev predsednika, posameznega člana delovnega 
telesa ali delovno telo v celoti na predlog četrtine članov občinskega sveta, vendar pa ni navedeno, da 
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mora biti predlog razrešitve obrazložen, zato dodajamo zadnji stavek, ki glasi: »Predlog razrešitve 
mora biti obrazložen«. 
 
K 10. členu: Na podlagi 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel 
organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine (t. j. župan) ali oseba, ki jo ta organ pooblasti. Vsled 
navedenega smo uskladili četrto alinejo drugega odstavka 30. člena statuta.  
V šesti in sedmi alineji 30. člena se črtajo besede, ki se na organe občinske uprave, predstojnike 
organov občinske uprave ter organov skupne občinske uprave, ker ima naša občina enovito občinsko 
upravo. 
 
K 11. členu: Mandat podžupana ni vezan na mandat župana, saj ne gre za osebno pooblastilno 
razmerje. Smisel funkcije podžupana je ravno dejstvo, da v primeru če županu predčasno preneha 
mandat, podžupan začasno opravlja funkcijo župana do izvolitve novega župana.  
 
K 12. členu: Črta se drugi odstavek, ki opredeljuje nezdružljivost članov nadzornega odbora, kar je 
zakonska in ne statutarno pravna materija. 
 
K 13. členu: Beseda pečat se nadomesti z besedo žig. 
 
K 14. členu: 41. člen statuta se v celoti spremeni, saj je nadzorni odbor samostojen in neodvisen organ, 
zato ni dopustno predpisovati katere naloge mora opraviti vsako proračunsko leto. Nadzornemu odboru 
ni potrebno izvesti nadzora na zahtevo župana ali občinskega sveta, temveč lahko oba zgolj podata 
predlog za izvedbo nadzora. Župan, občinski svet in nadzorni odbor so enakovredni organi občine in 
med njimi ni hierarhičnega razmerja. Nadalje se predsednik nadzornega odbora udeleži seje 
občinskega sveta, ko je njegova prisotnost nujna (predstavitev poročila s priporočili in predstavitev 
letnega poročila). Smiselno navedenemu je bilo potrebno spremeniti besedilo celotnega člena. 
 
K 15. členu: Vsaka uradna oseba mora primarno najprej sama poskrbeti za svojo izločitev, šele nato 
pride v poštev predlog za izločitev s strani druge osebe. 
 
K 16. členu: 44., 45. in 46. člen se črtajo in jih je bilo potrebno uskladiti z določili Pravilnika o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/09). 
 
K 17. členu: Črtati je potrebno drugi in tretji odstavek 48. člena. Župan namreč ni dolžan tekoče 
seznanjati nadzornega odbora s predpisi in drugimi dejstvi, prav tako ni dolžan vabiti predstavnika 
nadzornega odbora na seje občinskega sveta. Za delo nadzornega odbora je odgovoren predsednik 
nadzornega odbora, ki mora skrbeti za redno obveščenost iz delovnega področja organa, ki ga vodi. 
 
K 18. členu: O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa odloča občinski 
svet. 
 
K 19. členu: Doda se možnost dajanja podpore tudi z varnim elektronskim podpisom. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic 
Sprejetje Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sv. Trojica v Slov. goricah nima finančnih posledic 
za proračun občine, saj gre za uskladitev s pozitivno zakonodajo. 
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