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OBiINSKI SVET OBiINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBdINE
MORAVSKE TOPLICE - skrajSani postopek

1. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114 in2ll15),
64. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno

besedilo, 7 61 08,'l 9 I 09, 5 1 I I 0, 40/ 12 - ZU JF in 1 4/1 5 - ZUUJFO).

2. RAZLOGIZASPREJEM
SluZba za lokalno samoupravo je v okviru izvajanja strokovne pomodi obdinam izvedla
pregled Statuta Obdine Moravske Toplice, ter pri tem ugotovila dolodena neskladja, zato
predlaga, da obdina opravi uskladitev statuta z zakoni. Na podlagi opozoril sluZbe za lokalno
samoupravo smo pripravili predlog sprememb in dopolnitev statuta.
V vedini predlaganih sprememb gre za to, da se v statutu ponavljajo dolodbe iz Zakona o
lokalni samoupravi in drugih zakonov, kar zaradi pravne vamosti (zakonodaja se spreminja),
ni priporodljivo. Zato predlagamo, da se iz statuta drtajo dolodbe, ki so urejene z zakonom, in
so zakonska in ne statutama materija.
SluZba za lokalno samoupravo meni, da vabljenje predsednika nadzomega odbora na vse seje

obdinskega sveta, ni potrebno. Predsednika nadzomega odbora se na sejo obdinskega sveta

vabi samo takrat, ko je na dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki je v pristojnosti nadzomega
odbora. Prav tako nadzomemu odboru glede na to, da je neodvisen organ, ni dopustno
predpisovati katere nadzore mora opraviti. Predlagamo tudi drtanje dolodbe, da obdinski svet

lahko razpusti svet krajevne skupnosti, ter dolodbe, da obdina zagotavlja nadzorovanje in
diSdenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zradnikov, ki nista v skladu z veljavno zakonodajo,
ter spremembo besede znak v grb.

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter za uskladitev statuta z zakoni, v skladu
s 74. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, predlagamo, da se

predlagane spremembe in dopolnitve statuta sprejmejo po skrajSanem postopku.

3. PII.EDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obtine Moravske Toplicc sp re me prcdlaganc Sprcmcmbe in dopolnitvc
Statuta Obtine Moravske Toplice.

Pripravila: obdinska uprava Ztpan: Alojz GLAVAd l.r.

Priloee:
- predlog sprememb in dopolnitev s

- veljavni statut
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- dopis SluZbe za lokalno samoupravo z dne20.05.2016 v delu, ki se nana5a na statut



Predlog - skrajiani postopek

Na podlagi 64. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. 5t. 94/07 - uradno
prediSdeno besedilo, 76108, 79109, 51110, 40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na _ redni seji dne sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
S T A T U T A Obiine Moravske Toplice

2. dlen
V 1. odstavku 6. dlena se beseda: >znak< spremeni tako, da se glasi: >grb<

3. dlen
V 5. odstavku 10. dlena statuta se beseda: >podZupana< spremeni tako, da se glasi:
>>podZupan<.

4. dlen
V drugem odstavku 1l. dlena statuta se drta besedilo: >>oziroma drugih sluZb nadzora<

irta se 5. odstavek 11. dlena statuta. Dosedanji 6. odstavek postane 5. odstavek.

5. dlen
irta se 12. dlen statuta.

6. dlen

7. dlen
irta se 2. odstavek 15. dlena statuta. Dosedanji 3. odstavek postane 2. odstavek

8. dlen

V peti alineji 2. odstavka 16. dlena statuta se drta besedilo: > daje soglasje k prenosu nalog iz

drZavne pristojnosti na obaino in(.
Besedilo dvanajste alineje 2. odstavka se spremeni tako, da se glasi: )- na predlog Zupana

sprejema nadrt ravnanja s stvamim premoZenjem obdine,<.

9. dlen

irta se 2. odstavek 17. dlena statuta. Dosedanji 3. odstavek postane 2. odstavek.

10. dlen

tllra se 2. odstavek 18. dlena statuta. Dosedanji3.,4.,5,.6. in 7. odstavek postanejo 2., 3.,4.,5.
in 6. odstavek.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne

jamai 
-odSkodninsko 

ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del

ipreietega predpisa (osma totka iO. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja

(Uradni list RS, 3t. 7612005, 11912007, 95120t1,2412016).

l. dlen
V l. odstavku 3. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St.35/14,21l15) se

beseda: >zakona< spremeni tako, da se glasi: >zakonov<.

Crta se 4. odstavek 13. dlena statuta.



Predlog - skrajSani postopek

1 l. dlen
V 6. odstavku 20. dlena statuta se besedilo:<todka za vpra5anja in odgovore na vpra5anja,,.

spremeni tako, da se glasi: )todka pobude in vpra5anja<.
V 7. odstavku 20. dlena statuta se drta besedilo: >predsedniku nadzomega odbora obdine>.

12. dlen
ertajo se 2. do 7. odstavek 22. dlena statuta.

13. dlen
irta se 25. dlen staluta.

14. dlen
erta se 3. odstavek 26. dlena statuta

15. dlen
Za prtim stavkom 28. dlena statuta se doda nov drugi stavek, ki se glasi: >Predlog za
razreSitev mora biti obrazloZen<.

16. dlen
V 2. odstavku 30. dlena se doda nova detrta alineja, ki se glasi:
> - obdinskemu svetu predlaga v sprejem nadrt ravnanja s stvamim premoZenjem obdine,
odloda in sklepa pravne posle ravnanja s stvamim premoZenjem obdine, skupaj z zakljuinim
radunom proraduna obdine predloZi obdinskemu svetu porodilo o realizaciji nadrta ravnanja z

nepremidnim in premidnim premoZenjem,<

I 7. dlen

V l. odstavku 34. dlena statuta se besedilo: >enega ali dva< spremeni tako, da se glasi:

<najmanj enega in najved dva<.
18. dlen

irta.lo se 2. do 8. odstavek 37. dlena statuta.

I 9. dlen

erta se 2. odstavek 39. dlena statuta. Dosedanji 3. in 4 odstavek postaneta 2. in 3 odstavek.

20. dlen

irta se 2. odstavek 41. dlena statuta. Dosedanji 3,. 4., 5. in 6. odstavek postanejo 2.,3., 4. in 5.

odstavek.
2l . dlen

Besedilo 3. odstavka 43. dlena statuta se prenese v 1. odstavek. Dosedanji l. in 2. odstavek

postaneta 2. in 3. odstavek.

22. tlen
3. odstavek 48. dlena statuta se drta

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne

jamdi ;dikodninsko ali kako drugaie. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del

ipr"j"t"gu pieopisa (osma toit<a i0. dtena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaja

(Uradni list RS, ;t. 7 6 t 2005, Llg | 2007, 95 I 201 l'24 I 2016).



Predlog skraj5anipostopek

23. dlen
60. dlen statuta se drta

24. dlen
2. odstavek 62. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>(2) O izloditvi direktorja obdinske uprave odloda Zupan, o izloditvi Zupana pa odloda
obdinski svet.<

25. dlen
63. dlen se spremeni tako, da se glasi:
> Obdina lahko ima obdinsko pravobranilstvo, ki ga ureja zakon.<

26. dlen
drta se 6. odstavek 69. dlena statuta.

27 . dlen
V I. stavku L odstavka 73. dlena statuta se za besedo >krajevne< drta vejica; v tretji alineji I.
odstavka pa se drta besedilo: >vendar si mora pridobiti naknadno soglasje obdinskega sveta(.

28. dlen
V l. odstavku 76. dlena statuta se drta besedilo: )s prostovoljnimi prispevki hzidnih in
pravnih oseb. s pladili za storitve, s samoprispevkom<.

29. dlen
erta se l. odstavek 77 . dlena statuta. Dosedanji 2. odstavek postane 1. odstavek.

30. tlen
Crta se osma alineja 108. dlena statuta.

3l . dlen

V 114. dlenu statuta se 5. odstavek drta, 3. in 4. odstavek pa se spremenita tako, da se glasita:

(3) Odtujitev in pridobitev nepremidnin in premidnin v lasti obdine se izvede po postopku in
na nadin, ki ga doloda zakon o stvamem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
(4) Nepremidno premozenje obdine se lahko brezpladno odsvoji le, de je pridobitelj oseba

javnega prava razen javnega podjetja in je to v javnem interesu.<

32. dlen

irta se 124. dlen statuta.
33. dlen

Te spremembe in dopolnitve statuta zadnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.
Poilovnik in drugi splo5ni akti obdine se uskladijo z dolodbami teh sprememb in dopolnitev

statuta v roku enega leta po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev'

Stevilka: 007-0000 1/201 4- I 2

Moravske Toplice, dne
Zupan.

Alojz Glavad l.r.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne

tamd 
"oaStodnrnst<o ali kjko drugade. Predlagaie 

-reiitve 
v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del

il;#r;;;;]; f "r." 
i".t" io. a"na Ure-dbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii javnega znataja

1i-rratni iist ns, it. 7612005, rr9 I 2007, 9s I 2otr,24 I 2016)'
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Statut Obtine Moravske Toplace - neuradno preai5aeno besedilo (1)
Uradni list Republike Slovenije, it. 35 / 20 1 4, 21 I 2015

Datum ob]ave: 77.3.20L5
Datumzadetkaveljavnosti: 28.3.2015

Na podlagi 64. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, !
besedilo, 76108, 79109,5t/t0) je Obdinski svet Obdine Moravske Top

I . stran od 25

l. 94107 - uradno prefiSdeno
lice na 29. redni seji dne 8. 5.

20t4
STATUT

Obiine Moravske T tce
I, SP NE BE

f. ilen
na Moravske Toplice je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na obmofu(1) obdi

nasledn ih naseli

katevci Topl
lesa

And na Bukovnrejcr kedkaEoSoj IG, IVA nJsevcr
LU M nc N4 nci Moravske Marqa t, ajti ice, otvarjevc

Pordai ctn Ratkovckovci SredSelo Suh rh novct n oG m la
Szentl5 szl6

P6 rtos
kedka vas Csekefa nci Kisfa luPordai ProsenMotvarjevci kovcija

fa lva Stn rediSde Sze ahrd z o iki madia nrske roda sne nku osti
2 Sedei obdine v Moravskih licah Kra ulica 3 9226 Moravske rce
3 nobdi a e osebavna s avico( ) l pft ti ivatidob Tln zvnegala prava vsempr posedova pn lagatazpo
rstam

ime in sedei obdine se lahko i z zakonom ki doloia zakon
6 o in imena v oHini se v skladu z zakonom z obdinskim odlokom

2. ilen
(1) Na obm@u Obdine Moravske
delovanje ter pravni status o:jih

Toplice so ustanovljeni oiji deli obaine. Naloge, organizacua in
delov OEine Moravske Toplice so dolodeni s tem statutom in

2 Imena in ih delov obdine so:
ki Andevna

- Kra Berkovci ki nasel Berkovci
sku ki o tnatna
sku Bukovnica ki Bukovnnase

- Kra kia n vasvas

- Kra Filovci ki Filovcian
Fokovci ki Fokovc

evna sku Ivanci ka Ivanci
- Kra Ivan I ki Ivan I

- Kra Ivanovci ki nasel Ivanovci

-Kr evna sku Kmci ki nasel Kmci
- Kra na sku Londarovci ki Londarovcin

Ma nct ki nasel Ma nct
sku M i-Lukadevci ki nasel M iin Lukadevci

-Kr evna sku Moravske ki Moravske lice

- Kra Nor5inci ki os na
sku nost Pordasi ki o nasel Pordaiinci
sku a nasel kovciProsekovci ki

- Kra sku Ratkovci ki Ratkovci

- Kra evna sku Sebeborci ki Sebeborci

- Kra rra sku Selo kt n Selo

Kra SrediSde ki nasel

- Kra Suhi Vrh ki nasel Suhi Vrh

- Kra st Tesan ki o Teianovciana
- Kra Gomila ki Gomilanase

3. Elen

http://www.lex-localis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta'aspx?SectionlD:f6dbee"'
12.4.20t7

Berkovci, vas, Filovci, Ivanci,fukovci, Ivanovci,
Kmci,Kandevci, Lontarovci, Noriinci,

V naseljih

(4) Obiino predstavlia in zastopa :upan.

odlokom obdine.

- Krajeyna skupnost Kandevci, ki obsega naselie Kandevci,

- Kraievna skupnost Mowarievcl, ki obseqa naselie Mowarievci,



Lex localis 2. stran od 25

(1) Obaina Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: obdina) v okviru ustave in zakona samostojno
ureja in opravlja naloge, doloiene v 21. ilenu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, dolodene s

isi o$ine na
(2) Obdine lahko opravljajo posamezne naloge iz drZavne pristojnosti, ae driava za to zagotovi
potrebna sredstva.

4. ilen
U ki im na obm u o&ine stalno va li so obdani.1

(2) Obdani odloiajo o lokalnih javnih zadevah po organih obdine. ki jih volljo na podlagi splosne in
enake volilne pravice na svobodnih voliwah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s
tem statutom.
(3) Obtani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih obdanov, z referendumom
tn udsko iniciativo.
(4) Na osnovi odlodi&e organov obiine se lahko v posamezne oblike odlodanja vkfuaijo tudi osebe,
ki imajo v obtini zadasno prebivaliide, in osebe, ki so lashiki zemlji5d in drugih nepremidnin na
obm obdine.

5. ilen
na pri uresnidevanju skupnlh nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi obdinami. Sirtimi

lokalnimi skupnostmi in driavo. Obtina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih dr:av ter
z mednarodnimi orqanizaCijami lokalnih skupnosti.

(1) obii

(2) Obiina sodeluje z drugimi obiinami po nadelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta
namen ustanavlja vtae, zdruiuje sredswa, ustanavlja skupne organe ter organe skupne obdinske
u avna a
(3) Obaine se zaradi prcdstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in
skupneqa zagotavuanja skupnih interesov zdruiuieio v zdruienia.

6. ilen
(1) Obdina Moravske Toplice ima svoj znak in zastavo, katerih oblika, vsebina in uporaba se dolodi z
odlokom.
(2) Obdina ima iig, ki je okrogle oblike. g ima v zgomji kro:nici napis: OBCINA MORAVSKE
TOPLICE v lin era s MORAVSKE TOPUCE.
(3)-Obdina ima tudi Zig z dvojeziino
OBCINA MORAVSKE TOPUCE, v spodnj

vsebino. Zig je okrogle oblike. V zgomji kroinici je napis
i polovici kroinice pa je napis MORAVSKE TOPUCE KoZSEG.

MORAVSKE TOPLICEnaV lin
g z dvojezi&ro vsebino se uporabua pri poslovanju na dvojezianem obmodju oziroma za

ova mnavsebi
(4)

ki s
(5) Zig organov obdine
pa naziv organa obdine

ima v zunanjem lgogu napis OBCINA MORAVSKE TOPLICE. v liniji premera
- OEinski svet; Zupan; Volilna komisija. Velikost, uporabo in hrambo iiga

obiine dolodi s im aktom.
(6) Obdina ima woj praznik. OHinski praznik Obdine Moravske Toplice je 7. september. Za
prispevek k razvoju oHine podeljuje obdina zasluinim obdanom, organizacijam in drugim zaslu:nim

eznikom oHinska lnn rad v skladu s im odlokomnan
(7) Kmjewe skupnosti imajo iig okrogle oblike. krajevne skupnosti ima v zunanjem kqu
napis: KRAIEVNA SKUPNOS, v liniji premera F naziv psamezne kajevne skupnosti. Velikost,

kra vnihin hrambo doloii s aktom
II, NALOGE OBCINE

7. Elen
na samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvime naloge), dolotene z(1) obai
ln s tcm statutom zlasti

1. Normativno lokalne zadeve tako da:

lcnrn

rswa v obii

a

in zakl udni radun obdine

tako2 obdinsko

itvib€o dobitvi in odtu
lanbi co s teroka I zkazu vrednost

obdine ta da:
rem a in analizira rske rezultate v oEini

akte ki om

a statut in
a

- nadrtu r matcr
ema rame ne

nacin in U z obdinskim
dobiva in z vsemi vrstami

rcnrn tn
- sestav
3 eza

ema tn

obdi

- skl

rski

arski razvo

lffi

http://www.lex-rocalis.info/I.taroglnformacij/TiskDokumenta.aspx?sectionlD=f6dbee...
12.4.2017



Lex localis 3. stran od 25

- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog obtine pomaga gospodarskim
SU ektom n razresevan U arskih lemov

z javnimi sreJstvi, v skladu s predpisi, pospeiuje razvoj gospodarskih panog oziroma
rskih sub

4. Uswarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povedanje najemnega socialnega sklada

storskih aktih idi radn stanova kih ob
ema do orodni in kr istanovan ski am

u obdine
- spremlja ponudbo in povpralevanje stanovanj v obdini ter se vkljuduie v stanovanjski trq,

adi stanovan a za socialno tn

- v skladu s predpisi omogoaa obaanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo
stanovanj.
5. Skbi za lokalne slu:be tako da:

otavl obveznih in izbirnih lokalnih ih sluib v skladu z zakonoma

i in \rzd komunalno infrastrukturo.
6 izobraievalno in zdravstveno ost tako da:tn e

- ustanovi vzgojno-izobraievalni (iavna osnovna Sola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z
zakonom za delovan

i, ki urejajo to podro(jg zagotavlja sredswa za izvajanje teh dejavnosti in v
okviru finandnih moZnosti om
-vskladuzzakon

tzv ramovn nadstand ih
- sodeluje z wqojno-izobraZevalnim zavodom in zdlavstvenim zavodom,
- z razlidnimi u no-izobraievalno in zdravsNeno varstvo obaanovI e

- uswarF pogoje za izobraievanje odraslih. ki je pomembno za .a^toj oMine in za kvaliteto
iivlienia nieQli prebivalcev.

socialnega skrbstva, predlolskega varswa, osnovnega varstva otrok in druiine,
invalide in ostarele tako, da:

7. Pospeluje sluZbe
za socialno ogro:en
- spremlia stanie na tem podroaju,

in in am predlaqa dolotene ukeoe na tem oodroiiu,tm

- sodel s centrom za socialno delo imi zavodi in d i ntmt ani in instituci ami
- lahko uje dename pomoti in simbolidne naqrade.
8. Pospeiuie raziskovalno. kulturno in druSweno dejavnost ter razvoi Sporta in rekreaciie tako, da:
- omogoaa dostopnost kulturnih programov. skrbi za kultumo dediStino na svojem obmoiju,
- doloia o[iinski program Sporta,

- zagotavlja splosno izobraZevalno kniiiniino dejavnost,
- z dotaciiami spodbuja te dejavnostt,
- sodeluje z dru5wi in jih vkljuiuje v programe aktivnosti oMine.
9. Skrbi za varswo zraka, tal, vodnih virov, za varswo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravlja druqe deiavnosti varswa okolia tako, da:
- izvaja naloqe, ki iih dolodajo zakon, uredbe in druqi DredDisi s Dodrodia varswa okolia,

- spremlja stanje na tem podrodu in v ohr'iru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerami
zaqotavl,a varswo okolja,

- sDreiema splosne akte, s katerimi pospeiuie in zaqotavl,a varswo okolja,

- sodeluie s Dristoinimi inipekciiskimi orqani in iih obvesda o uqotovlienih h

-zd varswo okol a v obdini.tmt

10. u radi in vzd

- o$inske ceste ulice in
ine za in

sca za s in rekreaci ter otroika

met v obdini.m
ter

in
ind

na otinskih
rkerkirne

varnost v cestnem
11. Skbi za poZarno vamost in varnost oHanov v primeru elementami

ih naravnih nesrei

h in drugih nesrei tako, da v

ed ic elementarnih in

-o zlta
hI nh n delementarnmerezaresevtn analarmniz obveiiarao

varnosti n varstvarnelt a prednU an ali nJe polatacl laranJe oprem |Janjerg

skladu z merili in normativi:
TIalno

sredstva za od

- zagotavua $ L{stv
naravnlmi nesretami

http://www.lex-localis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta'aspx?SectionlD=f6dbee"

stanovanj tako, da:

:q:remlja in analizira stanje na stanovaniskem

::!?dzira delovanje lokalnih iavnih slu:b,

12.4.2017
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de lo

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljii poiami varnosti in varswu pred elementarnimi in
drugimi nesredami.
12. Ure.la javni red v obaini tako, da:

- sprelema Droqrame
- doloca prekdke in globe za prekrtke, s katerimi se krSijo predpisi obaine,
- organizira obdinsko redarstvo,
- opravlja in5pekcrjsko nadzorswo nad izvajanjem ofiinskih prdpisov in drugih aktov, s katerimi
ureia zadeve iz svoie Dristojnosti, de ni z zakonom drugafe doloteno,
- opravlja druge naloqe v okviru teh Dristoinosti

V okviru lokalnih zadevjavnega pomena oMina opravlja tudi naloqe, ki se nanaiajo na:
- ugotavuanje javnega interesa za uresnidevanje predkupnih pravic obaine v skladu z zakonom in v
pMeru razlastiwe nepremi&tin za potrebe oHine,
- dolotanie namembnosti prostora,
- qospodarieniq s stavbnimi zemljiSai in dolodanie poqojev za niihovo uporabo.
- evidenco oEinskih zem ljiSd in drugega premoZenja,

- zaqotavliqde varswa naravnih in kultumih spomenikov v sodelovanju s pristoinimi instituciiami,
- ureia drqge lokalne zadeve javneqa pomena.

f. ilen
(1) Obdina opravlja statistiane, evidendne in analitiine naloqe za svoje potrebe.
(2) Obdina oMeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi
v skladu z zakonom.

III, ORGANI OBCINE
1. Skupne dolotbe

10, den
(1) Organi obdine so:

- obdinski wet,
- zupan rn

- nadzorni o$ine
(2) Obdina ima volilno komisijo kot samostojni obdinski organ. ki v skladu z zakonom o lokalnih
voliWah in drugimi Predpisi ter sploinimi akti odine skbi za izvedbo volitev in referendumov ter
varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) OHina ima tudi druqe orqane, katerih ustanovitev in naloqe doloaa zakon.
(4) VoliUe ozirorna imenovanja organov obeine oziroma dlanov obiinskih organov se izvajajo v
skladu z zakonom in tem statutom.

i obdin sveta tn so obdinski funkcion t.ZU

11. ilen
(1) Obdina ima oMinsko
upravne, strokovne, pos

upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in sploinimi akti obtine opravlja
peSevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavuanjem javnih
osti.sluib iz obdinske

odloia obdin2 btin nska o U h( iavn swa tzreh ske) uprava nanosti oterpr stojpn prvi stopn.l japravl
in in nalna aosi redarswa aozlrom h uibsl nadzora

ih delov nudi strokovnonom
opravila za obtinske

4 skoObtin( ) obdi svetnski naupmvo z na od lokom s mkateripredlo9 dolodiupa hovonJl
nnotra nn odelovn

(3) obainska jskastrokovn niuprava ljaoprav adm tivnanistraal organizaci

sestavljajo organi obiinske uprave oziroma notra

vodi direktor obeinske u in nadzoruOMinsko zu n

s

1 Delo o

nje organizacijske
e
6

Obdinsko upravo lahko

obdln
vljanjem oHana\rzotnostjo

z Javnost dela( ) se a zzagu l-dvlj osu deluoobve6danJem Javn sklh zor0anov predvsem pa
u Iradn m obja aktovsplo5nih ob6 zne, nov nI kov sredstevpredstavn

obveEianvnega naja ih hja skihodinlavn anovseja org dokumentacivpogledom tn kijo gradiva
so odza loda nskihoHi

nt alizakonu statem tutu dolodeno ahko Indrugade oHine ki del naorga alo sejah,
ema loiitveod ce na navzoca naveci dla nov oana nbai e

obdine

12. ilen
ave

13. ilen

http://www.lex-locaris.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=f6dbee...
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- sodeluje z obdinskim poveljswom gasilske slu:be in Stabom za civilno zasaito ter spremlja njihovo

8. ilen

ustanovi z

(s)
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(3) Nadin zagotavljanja javnosti dela obdinskih organov, razloge in postopke izkljutitve javnosti s
sej organov obtine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in
gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali sploinim aktom
oHine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma dr:avna, vojaika alr
uradna ta nos do o zakoni ta statut in ovnik obtin sveta.
(4) obtan
odlotanje

i in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za
organov oMine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, de izka:ejo pravni

2. Obiinski svet
14, dlen

1 Obiinski an odlodan zadevah v okviru avic in dolinosti o&ines to ao
F{q
r-bY

e)€b6+nski*vetiteie15ilano*

inskega sveta se volijo za Stiri leta. Mandat ilanov oMinskega sveta se zaane s
potekom mandata prejSnjih alanov obtinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih
voliwah izvol'ieneqa obdinskeqa sveta, de ni z zakonom drugate doloieno

(3) ani oM

5 Prvo obfi ssveta tcekl sn ZU( ) nan kas d20 neh Itviselo nskega izvol ala noprel J pa .l neJe po
obdin sveta iz.ro itev ZU an dru vol teviskega an ka ns 01 ned hpa potreben s krog pa d ele po
d m IVO itev

Dcrselo6 Prvo obdi sveta Ivod( at oan ozsveta) nskega ctToma nla ki nanskega 9a pred og
na ta a lac dolna obdoct ns ik svet.

15. ilen
(1) Volitve dlanov obdinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splosne in enake

sta v skladu z zakonom.ntm lasovavolilne
2 Odinski svet se voli ionalnem volilnem sistemu.

(3) O oblikovaniu volilnih enot za volitve gdinskega sveta odloii oMinski svet z odlokom.
16. ilen

(1) Obdinski wet sprejema statut oHine, poslovnik oEinskega sveta, odloke in druge predpise
mnen o vsebini zakonov in ki se tide koristi o$ine.obdine ter s

(2) V okviru svoiih pristojnosti ofiinski svet predvsem:

- spreiema prostorske plane in druge plane razvoja o$ine,
- sprelema proradun oEine in zakljudni radun,

- sprejme odlok o notra nji orqanizaciji in delovnem podroiju obdinske uprave na predloq:upana,

- v sodelovanju z obtinskimi sveti drugih oMin ustanavlja skupne organe oEinske uprave ter
skupne organe za izvrievanie ustanoviteliskih Dravic v iavnih zavodih in iavnih Dodietiih,
- daje soglasje k prenosu nalog lz drZavne pristojnosti na obaino in odlota o na obtino prenesenih
zed1:va[ iz driavne pristojnosti, de po zakonu o teh zadevah ne odloda druq obdinski orqan,

- nadzoruje delo iupana, podiupanov in oMinske uprave glede izvajanja odloditev obdinskega
sveta,

- potrjuje mandate dlanov oHinskega sveta ter ugotavlja prediasno prenehanje mandata
oHinskeqa f unkcionaria,

- imenuje dlane nadzomega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi prediasno razrditev
dlana n odbora

- imen rn raz ila komisi in odborov oHin sveta

- imenuje in razresuje dlane weta za preventivo in vzgoio v cestnem prometu in ilane drugih

o izakonanov obdine laustanov ih na

- dolodi, kateri izmed dlanov obiinskega sveta bo zaaasno opravl
preddasno preneha mandat, pa ne doloii podZupana, ki bo zadasno

jal funkcijo iupana, de temu
opravljal njegovo funkcijo, ali

razreseCE

- odloda o pridobitvi in odtujitvi oEinskega prem kolikor z zakonom, s statutom oMine ali z

odlokom ni dolodeno dru ce
ozen]a,

ki

iblofa

ndrefere umra
n a Ic zalasvetaare na obdinOVnost plz konomza loda skegadoktom klads U seJnrns a

zaihihi deln ovnnskih JhI ob6idn na novdlao AV ru9lja je logpr
n hihn hovnovustastavnikovnIhce rediod itevlof

slh uInI ihlokan n E\tanacrh usl ibn hrste lokalod

n roiwaU ila in- odloda o

httpy'/www.Iex.localis'info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=f6dbee...
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interes.

2) Obiinski svet iteje od katerih sta dva ilana predstavnika madiarske15 6lano4

(4) Obdinski svet se konstituira na prvi seji, na katerije potrjenih ved kot polovica mandatov alanov
oHinskega sveta.

ce Je za

najstarejSi

svojim
merilaimenuje,teles,organov
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- ustana
zakonom

vlja javne zavode in javna podjetJa ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z

organizacijo in naain izvajanja varswa pred naravnimi in drugimi nesretami za obdobje
ram varswah red zal

- dolodi
a sestavni del e tudi

- sprejme program in letni naart varstva pred naravnimi in drugimi nesretami, sestavni del je tudi
letni naart varstva red ri

- dolodi tzact obiins sveta ter naain delova nl
- sprejme odlok o varsWu pred naravnimi in drugimi nesredami in dolodi varswo pred poZari, ki se

kot avna sluibao
sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in znaailnosti ter potrebe kaja doloei

merila za dolofitev obratovaln
- lahko

- odloda o d ih zadevah ka h doloda zakon in ta statut
17. ilen

1 iodi a sveta o funo svo o
(2) Funkcija dlana obiinskega sveta in pod:upana ni zdruiljiva s funkcuo iupana, tlana nadzomega
odbora, kot tudi ne z delom v obiinski upravi ali sluibi oijega dela obdine ter z drugimi funkcijami,
za katere tako dolota zakon.

nskega sveta, ki je imenovan za podiupana. opravlja funkcijo ilana obiinskega sveta
in funkcuo podZupana hkrati. Podiupan, ki v primeru preddasnega prenehanja mandata:upana
(3) obii

AV funkc ZU v tem dasu ne ilana obiiAV fun sveta
18. tlen

I oHinski svet ter skl in vodi n vlce lasovanrman

(2) Funkcija iupana ni zdruZljiva s funkcijo alana obdinskega weta in podiupana, Elanstvom v
nadzornem odboru in z delom v obdinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako doloda
zakon.

6la
zadria

3 vodZa oHin laSveta ZUhko n n( ) lasti a a a obtinasejenle skega pa poob papodiu drugeg nskega
Ce Uz nsveta odstoten ali n vod

jih nl
u kls svetas)( pan sklad zu doloibam a nseJeicuje statuta kaobdinskega teg poslovn

odin tersveta lede an odloaa na nskemobdiskega I svetu m rao icatisklpotrebe nla pa nalma
IStirikat etno Pcdi n ahko ICskl le na a lastila

a sveta, de to zahteva najmanj ietrtina ilanov obiinskega
sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tern, ko je bila v tajni5tvu iupana podana pisna

(6) pan mora sklicati sejo odinskeg

dati seje

azahtev ki vsebova a ared nutnje pred no ad ozVO romaIlog utempotrebjno 9r eUeno
obfinzahtevo ski za radiva Zu n mora dnevnna Iupravi I red red nepa todkep laga

IPred dnn redevi lahko zse mnovi todkaI Im

in izvedboza

Ce svetaobdi7)( skl rcanaseja nskega sedm h ntd um snepo prele p lo
skl ilan obdi ki zasoitejo htevo z n nnskega sveta. skaobdin u arav sopoda pupa

19. tlen

20. ilen
h

n

njegove
Vsak dlan obtins weta( hkola3) kega obdinskem svetuU od loke nI aktedru9e

razen roraeuna np araeun na ni d h ktovaproradu za katererug je
za Ukon a statutu obiine dolodeno da me oEinski svet na red z na

obdi

Strokovno tza adn m n istrativ delono zaor9an cijsko oHi sveta terpotrebe nskega
npomd pn pravi tersveta hpn sejvodenju kom I odn rovbonskega anje!ovi slJ zagotavlj

obdin ska

svet dela in odloia na1 OMinski
Dnevni red o sveta

Ue podiupanom,Za(7) oHiseJo senskega upos zupan dlanom obdin skegasveta nikupredsed
tnnadzornega d u odinskerektorj o skl tcuuprave

sveta se obvesti odila

prejSnjega lje

4 Zu mora( ) pan kompred odborovoge nsobdisij sveta ter flankega OV obdipredloge nskega
tz odstavka dati dnevn redi ko so AV ni takopnpr dolodenoJe ikuposlovn

nsobdi sveta

oHi
vsaki obdin

o U dnevn odreda oca nski nasvet zadetku
6 aN( ) mweta orsej skega a biti idena toaka zapredv asa nvpr nanla odgovore

ki h ar sveta

http://www.lex-rocalis.info/Kataroglnformacij/TiskDokumenta.aspx?sectionlD=f6dbee...
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(4) Ce nastopijo razlogi, zaradi katerih iupan, poa:6a
sveta, ne more voditi Ze sklicane seie, io brez posebnega pooblastila vodi najstarejii ilan
obainskeqa sveta .

dnevnega
pripravo

nt roku lahkozahteve,
dolini zagotoviti

pripravo gradiv,

predlaga sprejem
pristojnosti, zakljuanega

tn sveta
na kot

vsako sveta vabilo
odbora o$ine seje
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(8) Predsednik nadzornega odbora obaine, predsedniki komisij in odborov obainskega sveta ter
direktor obtinske uprave so se dol:ni udelditi seje obdinskega sveta in odgovarjati na vpraSanja
tlanov obtinskega sveta, kadar se obravnavajo vpraianja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega

TOC dela
21. ilen

(2) Obiinski svet sprejema odloditve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako
doloaeno z zakonom ali 6e tako sklene oHinski svet.
(3) Naain del
odinskega s

a in odlodanja, razmerja do drugih obtinskih organov ter druga vpraianja delovanja
veta se dolodijo s poslovnikom, ki ga sprejme obiinski svet z dvotretjinsko veaino

navzodih dlanov.
4 OdloiiWe obdins sveta izvriu n in oMinska u rava

(s)
oMi

porofataU tnn id rektor skeobdin U lzvrsevano U lodod obdinitevpa svetaprave t) skega
n Uskem nasvetu anm katen letno

22, ilen
1 Preddasno ehan mandata alana obiin sveta ure zakon

ogi za prenehanje mandata 6lana o$inskega sveta se ugotovuo na podlagi pravnomoine
a obvestila o odloiiWi ilana obdin

(2) Razl
sodne odlodbe ali sveta

a sveta preneha mandat z dnem, ko oHinski svet na podlagi porotila komisije
imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje

(3) nu obdinskeg
za mandatna vpraSanja, voliwe in
mandata razen v nmeru

sveta v roku osmih dni od sne odstoa VC

Mi
n4 oEi svetadla mU mreneha nda zat nemd konskega od tz( ) odstop p poda stopnole javo

Un iu moran obt svetnski n nskooEi vol no komupa o bvestitio o c nala o npa SIJ odstopu skega

(5) Ce Zupan v roku iz prejinjega odstavka ne obvesti oMinskega sveta in obdinske volilne
komisije, lahko obdinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz
prej5njega odstavka vloii toZbo na upravno sodiSde. Upravno sodiSie o to:bi iz tega odstavka in
toibi iz drugega odstavka tega tlena odloaj meritomo v 30 dneh. O morebitni pritoibi odlodi
vrhovno sodi5de v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za dlana obdinskega
sveta, ki bi bil izvouen. de ne bi bil izvoljen dlan obtinskega sveta, ki mu je mandat prenehal,
predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za dlane obdinskega sveta, s katere bi
bil ta kandidat izvoljen.
(6) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega ilena sprejme obdinski svet na prvi seji po

drugega odstavka tega dlena.nastanku razlqlov iz
(7) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega dlana obdinskega sveta dolota zakon

2.1 Odbori in komisiie obiinskeqa sveta

(1) O$inski svet ima komisijo za mandatna vpraianja, volitvc in imcnovania.
23, ilen

(2) Odinskj svet lahko ustanovi eno ali vei komisij in odborov kot woja stalna ali obiasna delovna
telesa.
(3) Organizacijo in delovno podroije stalnih delovnih teles o$inskega sveta doloda poslovnik

oMinskeqa sveta
(4) obdasna delovna telesa ustanovl obdlnski svet s sklepom, s katerim dolodi naloge delovnega
telesa in Stevilo flanov ter ravi im

24. ilen
(1) Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ima 5 flanov, ki jih o
imen izmed

dinski svet
ih flanov.

2 Komisi za mandatna voliwe in imenova zlasti nasledn nao

- obtinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa ofiinskega sveta in druge organe, ki jih

tmen obdinski

- o*inskemu wetu ali Zupanu daje pobude oziroma predloge v zvezi s

in turizem
lesate obdinaI elovnadSta1

-odbor za dru7bene d
nfraI strukturolnoza lokaborod

kadrovskimi vprasanji v

rasan ki mu h dolodi obdinski
AV icami in obveznostrni funkciona

Solstvo kulturo s

odini
- obravnava d

akte v zvezi s

- odbor za km

25, ilen
a sveta so:

http://www.lexJocalis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionlD:f6dbee...
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(1) Obainski svet vefavno sklepa, de je na seji navzoda vedina njegovih ilanov. Obiinski ivet
sprejema odlodiwe z vedino opredeljenih glasov navzoiih dlanov, razen te zakon dolota drugadno
vedino.
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- odbor za za5fito in reievan

8. stran ocl 15

- kqmisrja za narodnostna vpraianja in mednarodno sodelovanje,

(2) Odbori Stejejo 5 do 9 tlanov, komisue pa 3 do 5 ilanov. Delovno podroije in Stevilo ilanov
posameznega delovnega telesa obiinskega sveta se doloai s poslovnikom obiinskeqa sveta.

26. ilen
(1) Clane odborov in komisij imenuje oMinski svet izmed svojih ilanov in najved polovico dlanov
izmed drugih obianov. Predlog kandidatov za ilane pripravi Komisija za mandatna vprasanja,
volitve in imenovan a.

sveta vodi dlan obtins sveta kot redsednik.

(3) ClansWo v komisui ali odboru oEinskega sveta ni zdruZuivo s dlanstvom v nadzornem odboru
obdine aliz delom v obdinski upravi.

27. Eaen
(1) Komisije in odbori oHinskega sveta v okviru svojega delovnega podroija, dolodenega s
poslovnikom obtinskega sveta. obravnavajo zadeve iz pristojnosti odinskega sveta in dajejo
obfinskemu svetu mnen tn
(2) Komisije in odbori o$inskega sveta lahko predlagajo odinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proratuna in zakljuinega raduna proraduna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu obtine dolodeno, da jih sprejme osinski svet na predlog
iuoana.

28. ilen
ObEinski svet lahko razreSi predsednika, posameznega dlana delovnega telesa o$inskega sveta ali
delovno telo v celoti na predlog najmanj detrtine Elanov obdinskega sveta. Predlog novih kandidatov
za dlane delovnih teles obdinskega sveta pripravi komisija za mandatna vpraianja, voliwe an

imenovania do prve naslednje seje obainskeqa sveta.
3. Zupan
29. ilen

pana volijo volivci na neposrednih in tajnih voliwah. Voliwe iupana se opravuo v skladu z(1)
zakonom.
(2) Mandatna doba iupana traja itiri leta.
(3) Novoizvoljeni iupan nastopi mandat, ko obdinski svet na svoji prvi seji po izvoliwi alanov
odinskega sveta na podlagi potrdila oEinske volilne komisije o izvoliwi iupana odloii o morebitnih
pritoibah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za iupana oziroma ugotovi. da takih
rito:b ni bilo.
4 Z fun n I tcno lahSC ko( ) upan odloai boda kcifun vl a cnoopravlja kcrjo epok oupan opralo |j pokli

svo loaiWiod komobvesti ts za mandatna iWevol n menova
30, ilen

1 in zasto obdino-n

zu redvsem
skemu svetu v sprejem proradun oEine in zakljutni radun

akte izd sveta
proratuna, odloke in

nosti ofi
- predlaga obdin

svetaih aktov obdine in dru ih odlofitev obtin

nji
nizacijo uprave, obdiizacUo

uibencev

ustanovitev n obdiovagapredl kens u norga ravep nhovega a npoddelovnega roc]a loge
notra onlo bdinskeorga do loaa s stem delovn h mest nski U od lofaprav tt
o im U h usl zina VEenovanj javn ter sklen itvi a razm za hI odelovneg skibdine[a poslen

I nravtU odl ooca dru hI vicah n obvez hnosti h usluibencev tz razm

sca |Z.taJa
bd
tzvrsu nskiobii terle proradun ose zabepoobla h na tzYdruge rSevanposameznnle lo9 Ja

ao n

obitvinraod oca o n tUod tvi rem oze terl p idfopremtnega cnp aneprem premoienega )obii cene konza ali obdi nne e do dloda
statuta odlokov in ih aktov obdine

- skrbi za izva

- skrbi za

objavokolah zadrii oMisploSnega mce en I daD€, neustavenje neza kon it tnobiinskem u svetu da o n o,em ponovn na nasled iprvi nJl cemerseJ pri moraza rzazad

vodjom Uen tn dile oHirazre5uje kensrektooa In ouprave sku nergana nskeobai up rave skup paj
dz m In nofii Ustanov

ni nadzo erU odel obdinske sku obiinske
na ki ocadol nzako n ta statut

31. ilen

-us tn
d

predlaga
navesti ra
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- statutarno pravna komisiia.

(2) Delo delovnega telesa offiinskeqa
Prvo seio delovneoatelesa skliae :upan.

pridobitvi

(1) akta ali
odlodi



l-ex localis 9- stran od 25

(2) te obdinski svet yztraja pri svoji odlodiwi. se sploini akt objavi, iupan pa lahko vloii pri
ustavnem sodiidu zahtevo za oceno n ove skladnosti z ustavo in zakonom.
(3) Zupan zadr;i izvajanje odloditve oMinskega sveta, ie meni, da je nezakonita, ali je v naspiotlu
s statutom ali drugim sploSnim aktom obiine. in predlaga oHinskemu svetu, da o njej ponovno
odloai na e.rvi nasledn e za zadriantse ri iemer mora navesti razl
(4) Ob zadrzanju izvajanja -odloaitve obdinskega sveta iupan opozori pristojno ministrswo na
nezakonitost take odloaiwe. Ce o$inski svet ponovno sprejme enako odloiitev, lahko Zupan zaine

IU ravnem sodiSau.

m prenesena v opravljanje
mernost take odlodiwe.

sveta ann saa na zadevo ki zaz onokJe
on TIbt tno Uz isto mno n nistrsWo a neza itostkon romaozt ne

32. ilen
u zaidite in reievanna vsema

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreiami in uresnidevanje
ter za ravl n edic naravnih in dru ihnzaiditnih u

- tmen nika in 5tab civilne zaitite ofiine ter ike za civilno zaidito
-s me nairt zaidite in relevan

i organizacUe, ki opravuajo javno sluibo oziroma naloge zaStite, reievanja in pomoti in
izdelati naarte zaiiite in reSeva

- doloi
o anrza ki mor

I in la5a v naravnem okol u obtiuna
ema akte in u em sta de se obiinski svet ne more sestati-s
meru nastale nevarnosti odredi evakua ro:enih in rizadetih rebivalcev

- predlaga pristojnemu organu razporeditev driavljanov na delovno dol:nost, dolinost v civilni
zaSfiti ter materialno dolZnost.

33. ilen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v vdem obsegu ogroieno iivljenje in premoienje
obdano4 pa se obdinski svet ne more pravodasno sestati. lahko iupan sprejme zadasne nujne

ko se ta lahko sestane.odinskemu svetuu . Te mora
34. ilen

(1) Za pomod pri opravljanju nalog iupana ima obdina enega ali dva podZupana. Podiupana izmed
sveta imenu ntn razresu zutlanov obdin

(2) Podiupan pomaga iupanu pri njegovem delu ter opravua posarnezne naloge iz pristojnosti
n blastiza katereZU

(3) Pod:upan nadomeSta iupana v primeru njegove odsotnosti ali zadrianosti. V tasu
nadomeidanja opravlja podiupan tekode naloge iz pristojnosti Uupana in tiste naloge, za katere ga
z n

(4) V primeru preddasnega prenehanja mandata Zupana zaiasno opravlja funkcijo:upana tisti
u n ki s skle m dolodil iu n

5 Podiu ki funkci nima vtce lasovati za odloditve obiin svetana
6 la uzzu nom se lahko tudi odloii da bo funkci o avl klicno

35. Elen
(1) Kadar nastopuo ftzlc{,i, da tako iupan kot podiupana ne moreta opravljati svoje funkcije,
nadomeSda iupana dlan oMinskega sveta, ki ga dolodi Zupan, de ga ne dolodi, pa najstarejii dlan

oHin sveta.
V dasu n a ravl dlan obtin sveta tekoie nal osti Zuez na

je tako doloteno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi Zupan imenuje komisije in druge(1)
strokovne ne obaine.

pan lahko ustanovi komisue in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za(2)
nostiih zadev iz svocev

37. 61en

1 Predtasno e mandata doloteno z zakonom.na

(2) Razlogi za prenehanje mandata iupana se ugotovijo na podlagi pravno

obvestila o odlofiWi a

moane sodne odloibe ali

razen vman od

nJe
komis

mTO a asne ozln pred l09klNS svet aobdi ag pr lavekoz podlmha ndaa tun3 preneupa( )
zada naso stan prenehatn menovaiWevondma atna san .ta ugotoviza vpra Jaue

iupan odstopi, mu Preneha man odstopu pisno obvesti odinski(4) dat z dnem, ko o svojem

svet in obdinsko volilno komi
nask sel Posvetobtin prvrsdlenakaodstav prejmea tegaz tretjeg5 sklep( ) irenaodstavkaaz dkun ranasta
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(5) ee se odloditev obiinskega

Zupan opravlja z zakonom predpisane naloqe

- vodi zaidito, reievanje in pomoi,

36. i{en

dnem.
razlog i

Ugotovltven i
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(6) Ugotovi&eni sklep posreduje o*inski svet predsedniku oHinske volilne komisije. ee iupanu
preneha mandat vef kot Sest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiSe obiinska volilna
komi a estne volitve

Pod:u neha mandat s ha em mandata dlana obiins sveta.U

(8) Podiupanu preneha mandat podiupana, ie ga iupan razreii in z izvolitvrjo novega Zupana, te
je prejSnjemu preddasno prenehal mandat. Prenehanje mandata pod:upana zaradi razreiitve ali

zu svetana ne tva na n ov mandat dlana obdinsizvolitve n

4. Nadzorni odbor
38. ilen

(1) Nadzorni odbor obdin e je najviSji orqan nadzora iavne porabe v obdini.
12) llaEzojni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristoinosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganiem s premoienjem obdine,

namenskost in smotrnost porab€ sredstev o$inskeqa proraauna,

- nad finandno lovanje uporabnikov proradunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
oEinskih organov, obdinske uprave, svetov oijih delov o$ine. javnih zavodov, javnih podjetij in
drugih porabnikov sredstev obiinskega proraiuna in pooblalienih oseb z oHinskimi javnimi
sredswi in obtinskim premoienjem ter ocenjuje uainkovitost in gospodarnost porabe oMinskih
iavnih sredstev.

39. Elen

stopnjo strokovne izobrazbe in izku5nje s finandno-radunovodskega ali pravnega podrotja.
Kandidate za dlane nadzomega odbora obtine predlaga obdinskemu wetu komisija za mandatna

ne nadzornega odbora
seji. Clani nadzornega

nja, voliwe in imenovania.

(1) Nadzomi oauoiima iitjnov. tta imenuje oHinski svet izmed obdanov
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi odbora morajo imeti praviloma VI

(2) Clani nadzomega odboia ne morelo bib ihni odinskega sveta, :upan, podiupan, ilani svetov
ofiih delov obdine, direktor obdinske uprave, javni uslu:benci obdinske uprave ter alani
poslovodstev in zaposleni v javnih zavodov, javnih podjetij in oMinskih skladov ter drugih
orqanizacii, kl so uporabniki obdinskih proraitnskih sredstev.

v nadzomem odboru preneha z dnem razreSitve oziroma z dnem poteka mandata
tlanom obdinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za preddasno razreSitev dlana nadzornega
odbora se rimemo mandata dlana obdins sveta

(3)

b tza no
(4) Razresitev opravi obtinski svet na predloq nadzorneqa odbora.

4O. Elen
(1) Prvo sejo nadzomega odbora o$ine po imenovanju skliie iupan. Nadzorni odbor se konstituira,
ce na i navzoiih vedina 6lanov.
(2) Clani nadzomega odbora izvoluo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. predsednik

nadzomi odbor sklicu in vodi n
(3) Nadzomi odbor dela in sprejema odlotitve na seji, na kateri je narzoiih veiina ilanov

odbora z vectno lasov narzodih tlanov.n
(4) Sede;
obdine.

nadzomega odbora je na sedeiu oHine. Nadzomi odbor za seje uporabua prostore

5 Nadzorni odbor za zt odbora.
41. 6len

loi
1 Nadzomi borod sa dono loaa( ) mostoj dela ki IletnsvoJ nadzorn m tnprogram vsebuje progra

nancnRI kin U mesecu decem bru zleta U

ind ih
proradunskih sredstev (javnlh zavodov.

ih
- finandnih nadrtov in zakljudnih radunov uporabnikov

adzor:

? Nadzorn borod vsakomora( ) nsko leto izvesti rnadzo adnproracu ucn m oracun m anzaklj proracu
obd tn dama elaokviru azva n

obtiR ncnna ih nadrtov n KIza ucn ih novracu hI lovde ne

lja

3 INadzorn( laodbor hko) zacne k Inadzora e cepostope tak doloienJe zornemnad
CeU odborprogram nadzor zonad Irn ram moraprog najpreJ

tidopoln mraprog a zuprogram n tnU oEi kemUnsposreduje pa
VC za nadsprememb ramazornega itevnProg nDopol nadzomsprememba egaaram bitimora obra zloiena

4) INadzorn od( bor mora posredovati letno oIporoii zu n u tn obdipa nskem U svetu domesecakonca a koleda leta za klo leto

obt
5 Nadzorni( ) odbor mora sodelovati zu on nskimHipanom svetom ter ne nn h h lovde u skioffin h racu ns skih redstev n m osebam
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o svojem delu

nadzor
nadzorni :eli izvesti ki ni vkljufen

nadzorni Dopolnitev nadzornega
svetu. Enako

z orgEnidrugimi



l-ex localis I 1 . stran ul 15

(6) Predsednik ali od njega pooblaiien tlan nadzornega odbora se mora udeleiiti seje obainskega
sveta, ko obravnava predlog proraduna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so

membne za n ovo delo
42, tlen

(1) Nadzorni odbor preverja finandno poslovanje uporabnikov proraiunskih sredstev (javnih
podjetij, javnih zavodov in drugih obdinskih proradunskih uporabnikov) na podlagi preverjanj
poslovnih poroail in zakljudnih radunov ter sklenjenih pogodb med obaino in uporabnikom
proraaunskih sredstev in po Dotrebi dluqe pridobljene dokumentacije.
(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolini nadzornemu odboru predlo:iti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotoviwe in dajati

asnila
ni v svetih javnih zavodov, nadzomih svetih Fvnih podjetij, ali drugih pravnih oseb, ki so

proraaunski uporabniki so dolini obvestitl nadzomi odbor o ugotoviwi suma nepravilnosti
poslovanja v teh institucijah.

(3) eh

43. ilen
(1) Nadzomi odbor izloti dlana nadzornega odbora iz nadzora in odlodanja na seji v primeru, ie so

ne okoliS6ine ki vz dvom o n ristranskosti.
2 da so ane okoliSdine iz sn odstavka de:

ovoma oseba, zakonit zastopni& prokurist ali pooblasdenec nadzorovane osebe s dlanom- je odS

nlo
detud

boraod krvnn 50em stvurod ra vrsti a stra vrstinski do aadzornega nakolevitetega aetrteg
a ce z za nskiko a nzve konZA ski sku nosti a aitvuSV doje kol aenp vitetega drugega

kazakons alteza II nzve zakonska laneha
lan nadzomega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebei zakonitega

zastoDnika, Drokurista ali DooblaSaenca qadzorovane osebe,
-Jec

ilan nadzorn a odbora udeleien ali sodeloval v ki met nadzora-ce

nadzomega odbora. Zahtevo za izditev mora vloilti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliS.ine. na katere opira svojo zahtevo za izloditev. O izloditvi odloai nadzorni odbor z
vedino glasov vseh dlanov.

na nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam tlan(3) Izloditw dla

44, tlen
(1) Za posamezen nadzor je zadolien dlan nadzornega odbora. kl je doloden v nadzornem
programu (v nadaljevanju: nadzomik). Nadzomik pripravi osnutek porodila o nadzoru in ga
posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek porciila o nadzoru mora vsebovati enake
sestavine kot poroailo o nadzoru.

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku pet dni pripombe na osnutek porodila o
nadzoru. C.e pripomb nadzornik ne uposteva, predsednik nadzomega odbora poilje osnutek
porofila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim alanom nadzornega odbora in skliae sejo
najpozneje v roku 15 dni od posredovanega osnutka poroiila o nadzoru.

(2)

(3) Osnutek porodila obravnava nadzomi odbor na seji. Vsak ilan se mora o osnutku poroaila
izjaviti, na koncu i4avo poda 5e predsednik nadzomega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor
sDreime osnutek ooroiila o nadzoru.
(4) Ce osnutek porotila o nadzoru ni sprejet, je dolian nadzorni odbor sprejeta usmeriwe za
njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeriwe mora upostevati nadzornik in osnutek porodila o
nadzoru dooolniti.
(5) Osnutek Doroaila o nadzoru oodDiSe Dredsednik nadzorneqa odbora

45, ilen
(1) Nadzomi odbor po5lje nadzorovani osebi osnutek porodila o nadzoru najpozneje v roku osem

dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poroiila o

nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno porotilo). odzivno porodilo vsebuje mnenja,
pripombe in pojasnila nadzorovanega orgala za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poroaila,

pri kateri se ugotovuo krSiwe predpisov. ee nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih
lu.riloTi odzivnemu

(2) Po preteku roka iz prejlnjega odstavka sprejme
nadzorovani osebi, odinskemu svetu in :upanu,

nadzomi odbor porodilo o nadzoru, ki ga poilje
po potrebi pa tudi radunskemu sodiiiu in

nemu ministrswu.n
46. ilen

m on n ikozaz konomne kladussestavi pravativsebov obveznerunadzo moTao1)(
eoEinboraodanahbvezo sestavnih

onotovki Ibi osta ljeno sko u9an nje lee I innonavd verdostoj dejSC2 popougotovitvah( )
mro aoztrimnenmtere temeru nan kazonad
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(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili krieni (pravilnost poslovanja) in/ali je
bilo lovan nadzorovane osebe smotrno lede na u rabl na sodila v nadzoru
V mnen u se izrazi ali bilo nadzorovane osebe ravilno i li smotrno.ovan a
(4) Nepravilno poslovanje je takrat, ie je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi,
proradunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splo6nimi ter posamiinimi
a kti ki bi ih morala u m lovan U.

5 Nesmotrno lova rno i ali neudinkovito i ali neun o
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake udinke lahko

(7) Neudinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroskih lahko nadzorovana oseba dosegla
udinke.

8 Neu lova tisto ko se niso uresniaili ci lovan nadzorovane osebe.
47, alen

je nadzomi odbor ugotovil hujSo krsitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju obaine, ki
so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh krlitvah v petnajstih dneh od

(1)

no ministrswo in raiunsko sodiSde.dokoninosti ila obvestiti
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeuen sum, da je nadzorovana oseba ali
odgovorna oseba storila prekrsek ali kaznivo dejanje, je dol:an svoje ugotoviwe posredovati

isto nemu NU na
tl8. ilen

(1) Nadzorovane osebe so dol:ne spo6tovati mnenja, priporodila in predloge nadzomega odbora.
Obdinski svet, Zupan in organi porabnikov o$inskih proraaunskih srdstev so dolini obravnavati
poroaila nadzomega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoitevati priporoaila in predloge

odbora.
(2) Zupan je dolian nadzomi odbor tekode seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter
akti obiine, ki se nanaSajo na javne finance in lokalno samoupravo (prora6un oMine, odlolt statut,
akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki doloia plaani sistem, akti o ustanovitvl pravnih oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica je obdina in drugi) ter z za poslovanje obdine pomembnimi

z odlokom o roradunu obdine.odlodiwami v
pan je dolian vabiti predsednika nadzornega odbora na seje oHinskega sveta ter ga

obveidati o pomembnejiih ugotovitvah iz pristojnosti obdinskega sveta, ki se nanaSajo na pravilnost
in smotmost poslovanja obdine ali finandno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je
ustanovila oMina.

(3)

49, ilen
Nadzorni odbor mora iupanu in obiinskemu svetu predlo;iti pisno letno poroiilo o delu in porabi
sredstev in najmanj enkat na leto porodati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi

dela in nreiitve za izbo lovanttz
5O. ilen

tevajo nl
oba

drZavna

Nadzorn borod hla zko vectno sovla vseh dlaih nov) odloii(2 da se de alis svoj javnost omej
zkl UCI ce zato h raz rova a a bnose h mdoku toven tnlosi adiv k Uvsebpodatkov I lelo

ki so Usklad zaz nomko d m red apodatke, loin m aktom ne orug p ztroma d episom sp rug
a zasebnoe ravne zaosebe narave ozt mro a VO ka a U adnar nost.ta

svojih

uo
ih informacij oge,

3 adN rnzo odbor la zhko veono la( ) sov vseh tlanov od oc seda zs a olaetneg porocr
de U nnlegovem 5eki tz lod ce so ntobjaviJavno podatki poda

razl ki ki do€i ureja dol kotocadostop razl za karadi terinegalav znacala h
m zavrniti ZA zahtevo nformacr aznaca

nacr4 Nacrn avnosti( ) de la n nzagotavlja nja om eld naaej itve a boraod oldjavnosti oc2dzorneg
nik n odbora
obve!6as)( oosti de lu adn rnzo aJavnnje es n nik adje oda aborpredsed zorneg

ozlrom osebaa ki on

51. ilen
strativno zagotavlja1 Strokovno adin m( ) tn za delo rnnadzopomoc aes ZUta tn nsoMi kapan

u a
2 dolodi) upan us uibenca nobdi skiJavnega ki aupravi nadzompom em oduga boru pn

m nad istrativno teh tcnn h ih

anj

UJC

Strokovno) oc kolah(3 pom dNU nadzornem Uuo odboru n us nuitu c zalav en od nskiposl upravi
ZUnanji notr rev n d Zaizoi eznemrug posa stroposebne nkovne a 09enadzora a izvid npod k naizvedenec, nadga zo odbo ra imenrnega
nosi svetski

52. ilen
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doseqla pri manisih stroikih.

OIQelo nadzorneqa odbora ie iavno.

odbora

ali strokovnja ki,
lahko mnenje predlog

posameznega porofila o nadzoru,
zakon,

odbora pristojen

qos o(
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Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v oMinskem proradunu na posebni proraiunski
postavki, na podlagi letnega programa nadzora in finandnega nadrta nadzornega odbora. Za porabo
sredstev:u n dolodi skrbni nske vke.

53. ilen
Predsednik in dlani nadzornega odbora imajo pravico do pladila za opravljanje dela v skladu s
Pravilnikom o plaiah in drugih prejemkih obainskih funkcionarje4 delovnih teles odinskega sveta
ter flanov drugih obiinskih organov v Obaini lvloravske Toplice. Izvedencu in drugim strokovnjakom

ft ki se doloii sda laailo bo
54. ilen

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom nadzornega odbora, ki 9a sprejme z
veiino qlasov vseh dlanov.

5. Obiinska uprava
55. ilen

(1) Notranjo organizacijo in delovno podrodje obiinske uprave doldi oHinski svet na predlog
Zupana z odlokom.
2 Sistemizaci delovnih mest v obiinski u ravi dolodi iu

56, Elen
(1) obai
ustanovi

nski svet lahko na predlog iupana odloii, da se z drugo obdino ali z drugimi oHinami
oMi ava.

(2) Organizacija in delo skupne obiinske uprave se dolodi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen
obainski sveta vseh obdin ustanovite tc,nov m

57. ilen
(1) Organi obdine odloiajo o pravicah in dolinostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih
pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.
(2) oHi
driavne

s posamidnimi aki o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesenena odloda
nosti

(3) O upravnih zadevah iz oMinske pristojnosti odloda na pwi stopnji oMinska uprava, na drugi
stopnji :upan, de ni za posamezne primere z zakonom drugade doloieno. O pritoibah zoper
odloabe organa skupne obdinske uprave odloaa Zupan obiine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, te zakon ne doloia drugace.

58. ilen
(1) Posamidne upravne akte iz pristojnosti ofiinske uprave podpisuje direktor obdinske uprave po
pooblastilu iupana. ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblalaanje drugih uradnih oseb obiinske
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odloianje v upravnih zadevah, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odlodanje v upravnih
zadevah.
(2) Osebe iz prejinjega odstavka odloaajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene driavne

nosti de ni z zakonom doloieno-
59. ilen

Direktor obdinske uprave skti in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o sploinem upravnall
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z
uredbo vlade.

60. ilen
O upravnih zadevah iz otinske izvirne pristojnosti lahko odloia samo uradna oseba, ki je
pooblaiiena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z Uredbo o strokovni izobtazbi,
ki jo morajo imeti zaposleni za vdenje in odlodanje v upt'avnem postopku in o strokovnem izpitu iz

it izen strokovni iu ter ima a

61. Aen
(1) O prito:bah zoper posamidne akte iz izvirne pristojnosti odinske uprave odloda Zupan. Zoper

usten uodloditev iu a
stopnjiristojtoiba

odi
zdnanostiIh dz ezavn alaki h zadeva p

Im ecn pz o h zo akte, lper pos( ) pn
zocen konomzadolnidriavnod loian kaS

62, Elen

lofi EV odloiiIravn zadodlota t,kiski ubiin upotv zaI
pra1 o egaposlen( ) loiiodtudriu oave stvanskea oHiZArume izlotiWeflkiu

swari tudi odloii.

ki svet, ki v primeru izloaiwe oti Zupana odloda obdins(2) O izloaiwi direktorja obiinske uprave a

drzavni

odin
Immsci dnsodredki ru9rIn lstvo pnskooHiamalana pravobrahko1 osi( )

eedelne inosinskeodino

6. obiinsko vobranilstvo
53. den
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(2) Po pooblastilu lahko oHinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih
ustanovile oHine.
(3) Obdinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem oMinski svet doloii njegovo
delovno podrodje oziroma pooblastila. Za obdinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo dolodbe
zqkona, ki ureja driavno pravobranilstvo.
(4) Obiina lahko skupaj s !e eno ali vei obiinami ustanovi skupni organ obdinskega
pravobra n ilstva .

7. Druqi orqani obEine
64. ilen

Organizacuo, delovno podrodje ter sestavo organov, ki jih mora obaina imeti v skladu s posebnimi
zakoni, ki urejajo naloge oHine na posameznih podr@ih javne uprave, doloai :upan oziroma
obainski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanoviwi in imenovanju dlanov posameznega
orqana.

65. ilen
Obdina ima poveljnika in 5tab civilne zaStite oHine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne
zasdite in drugih sil za za6iito, re5evanje in pomot, v skladu s sprejetimi naarti. Poveljnik in
poverieniki za civilno zasdito so za svoie delo odqovorni Zuoanu.

IV. OZJI DELI OBCINE
66, ilen

(l) Zaftdi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb obaanov na obmodju posameznih naselij so v
obdini kot oiii deli oMine ustanovliene kraievne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti so del oHine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoienjsko-fi nananem in pravnem smislu.
(3) Pobudo za ustanovitev nove kajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega obmoqa
lahko da zbor obianov olega dela obtine ali 15 odstotkov volivcev s tega obmoQa po postopku in

nA llaain, ki je doloden s tem statutom za liudsko iniciativo.
(4) Krajevno skupnost ustanovi, ukine ali spremeni njeno obmoije o[inski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in obmoqu skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na
zborih obianov. ki jih sklide iupan za obmo{e. na katerem naj bi se ustanovila, ukinila, ali
spremenila kajevna skuDnost.

67. tlen
Kraievne skupnosti sodeluieio pri opravlianiu iavnih zadey v obdini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov oEine na podroffu javne
infrdstrukture na svojem obmoqu ter sodelujejo pri izvajanju lokalnih investicu povezanih z
infrastrukturo na njihovem obmotiu ter sodeluieio ori nadzoru nad oDravlienimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in za5diti virov pitne vode, sodelujejo pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljist za dela s podrotja gospodarskih javnih sluZb in za investicije
v komunalno infrastrukturo,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagaliSt komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,

- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacua, ureditev dovozov in
tatozov hitrosti i

ih delme
nen]a

ihove
sode dan o m ralujejo hitva kiNS hejti prl izvedben h ktova kizgm h,prostorski p

obravnava o n

anuo
ikujejo ujejoobl za boem h skihan tnpobude sprem benzvei hI aprostorski ktov terpl posred

nl
radenj kmetijski

da mne a mre embeleJo namembnostisp a d ekmetijskeg n eamprostora rug o€.
hpredviden h Ihs n ihve6 proizvodn ktov ku ostSdrug obje zapn

r rome oract asacikom hkateri bi onsl do em rezbe ma vodn hI rov
seznanja podrocln npn,o obiine sstoj or9a tn m Iproblem VA cevpotreba prebi u

U re a n VA arsW Ioko
nizaci kulturni ihind ih

zascr
upravlja

anev rnosti naspremljajo onsvojem temobmodju obve56a 5tab za c noJo za toscl ipokeb
in osta hi te tn reseva

aI a ksog odlotitva oms.l n 5lagarazpo lu nju remozen emp baol ki[€, lem dano na zaabo n hovi nah
68. ilen

- sodel
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(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v
skladu s tem statutom. Kra evna sku t ne more biti deloda lec
(2) Skupnost iz prej5njega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj radun.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez soglasja Zupana so nidni, vendar pa lahko predpis
oMine, ki je potreb€n za izvrSitev proraduna, doloai kateri pravni posli in v kateri visini so ti posli, ki
iih sklene kraievna skupnost, veliayni brez predhodnega soqlasja iupana.
(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoienjem in sredstvi. s
kAterimi razpolaga. Obiina odqovarja za obveznosti kraievnih skupnosti subsidiarno.
(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne skupnostr

(1) Organ kajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo kajani s stalnim
prebivaliStem na obmoaju kajevne skupnosti. Nadin izvolitve dlanov sveta krajevne skupnosti
doloda zakon.
(2) Clan sveta krajevne skupnosti ne more biti Zupan, podiupan in javni usluibenec v obdinski
upravi.
(3) Svet krajevne sti Steje od 3 do 7 dlanov.
(4) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiSe iupan.
(5) Mandat ilanov sveta krajevne skupnosti se zadne in konda istoiasno kot mandat dlanov
oMinskega sveta.
(6) Funkcija dlana sveta ie aastna.

70. ilen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti sklide iupan najkasneje dvajset dni po izvolitvi ilanov sveta
krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati vei kot polovici njegovih dlanov. Za
potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo doloabe statuta, ki veljajo za
konstituiranie obiinskega sveta

71. ilen
(1) Svet kajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo alani sveta krajevne
skupnosti.
(2) Predsednik weta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter
predstavlia svet kraievne skuonosti.
(3) Predsednik weta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja kajevno skupnost, sklicuje in vodi
seje njenega sveta ter opravlja druqe naloqe, ki mu iih dolofi svet kraievne skupnosti.

(5) Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomeSta
oredsednika in ooravl'ia nalooe. ki mu iih doloii Dredsednik.

72. tlen
(1) Svet kajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odlodiwe na seji, na kateri je navzotih vedina
ilanov, z vedino qlasov narzotih 6lanov.
(2) Zupan ima pravico biti navzod na seji sveta krajevne skupnosti in razpravuati. vendar pa nima
pravice qlasovati.
(3) Predsednik sveta skliie svet krajevne skupnosti najmanj 5tirikrat na leto oziroma veakrat v
primeru, da je to potrebno. Predseinik mora sklicati wet krajevne skupnosti, de to zahteva Zupan

ali n man ovica alanov sveta.
Za delovan sveta kr4

73. ilen
(1) Svet kajevne skupnosti izvr5uje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne,

sku nosti. Svet e sku nosti tudi:
I obravnava vpra5anja iz obdinske pristojnosti, ki se nana Sajo na obmoije krajevne skupnosti in

ivalswo ter obliku svo a stali5fa in mnen an eno

o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju
loin neobdiaktovhhod okov dnem

vendar si mora obiti naknadno

ezatn

odlodiWe
sku

da
spre]ema

remozen obain
ter gospodarjenju s

sveta.
pogoJnenja

nskistoj
loieno

Iza naazvrsevnI sousk osnlesvetabude n pnostm kajevnesca prd log2 Sta po( )
ra CEzenn h neka U aava oI nsHi zavezuJe ]olrZU prso odin I

pansvet,katerezanebao pn
dodtutomsta odlokoman tems

sklna Uicstilla ZUUSAEZm n pa jehavoavn poobah zako obr vpra nl poposasSVet kupnosti3 kajevne)(
ono U abOVan sm sesekzbora por Ja0boIzvedn alZa kts tcskukraanovkra jevne pnosti)

novobtazborenkaterimsstatutaod lodbe
ZU n in obdinska u rava.4 Odloaitve sveta ka e sku I
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69. tlen

(4) Pravni posli, ki jih kot zastopnik kajevne skupnosti sklene predsednik njenega weta so veljavni
le ob pisnem soglasju iupana razen, de je z veljavnim odlokom o proradunu obdine drugade
dolodeno.

se smiselno uporablja poslovnik oEinskega sVeE!.

zbore

I

H
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74. ilen
Zaradi obravnave dolotenih skupnih vpraianj in nalog ter za obravnavo zadev iz obainske
pristojnosti lahko iupan oblikuje svet predsednikov svetov kroevnih skupnosti kot svoj posvetovalni
o an

75. Elen
(1) Za delovanje in opravuanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredsNa v proraiunu
oEine.
(2) Za uresniaevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
oHina pridobiva sredswa iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetu, zavodov in
drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je obtina dolZna posebej
evidentirati in nra vsk U m namenom.

inn ihovih svetovza isnikov za a obtinska ukr ih a.
(4) Kolikor ima krajevna skupnost svoje premoienje mora z njim gospodariti kot dober gospodar.
Za razpolaganje s premoienjem skupnosti se smiselno uporabljajo doloibe zakona, ki ureja
razpolaganja s premoienjem oEine ter v skladu z dolotbami tega statuta in drugimi sploSnimi akti
oHine.
(5) Ce krajevna skupnost preneha obstajati ali te ji preneha pravna subjekiviteta, preidejo vse

ravice in obveznosti na obaino.
76. 6len

(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz obiinskega proratuna, s prostovoljnimi prispevki
fizidnih in pravnih oseb, s platili za stori&e, s samoprispevkom in s prihodki od premoZenja oijega
dela obfine.
(2) Kriteriji in merila za financiEnje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proraduna oEine se
dol z odlokom o roracunu.
3 se ne sme zadolievati.

on ihovi sveti.adunsko leto obli in obdinskemu svetu
(5) Finantne na&te, ki so kot sestavni del obiinskega proraduna njegova priloga, sprejme na

z na odinski svet
6 Obtina ne finandnih obveznosti ih ki niso za unu otine.

(7) Za izvrievanje finaninega naarta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne
sku t.

(8) Za izvrievanje finanfnih nairtov krajevnih skupnosti se uporabljajo dolodbe predpisov, ki
nu odine.financiran be in dolotbe odloka o

Nadzor nad finanfnim kra ne sku a nadzomi odbor odine.
77. Elen

(1) Obtinski svet lahko na predlog iupana, nadzomega odbora obdine, polovice Elanov sveta
krajgr'ne skupnosti ali zbora obfanov kajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpise

ne volitve:
-cese trikatnem sklicu svet KS ne sestane
- de se ugotovi, da oditno nezakonito razpolaga s sredswi oEanov ali de se sredstva. ki so

nau b nenamensko.ds iz oEi
(2) Obiinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine kajevno skupnost, te ugotovi, da svet
krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za ilane sveta oziroma da obiani na

obm interesa zau nima kra sku osti v skladu s tem statutom.n en
V. NEPOSREDIiIO SODELOVANJE O OV PRI ODL N]U V OBCINI

78. ilen
loiaobt ke sodelova obdanepos nov odrednega tnos so zbor onla pfl bianov refe ndre UM nNJU

uds tnka ciativa

1, Zbor obtanov
79. tlen

1 OMani na zboru obdanov:
alo obmo{aobravnav tn za S mpobude em bopredloge obdine npre mena a sedeia ter,enega

bude szYez.i tem n m
obra ava zapredjo asodelov nloge pobude an dz mnje povezov naodi m sJe rserug

sam kao ne kus
obravnava bude nuo za upo sta novitevpred loge nuki itev h OVdel oHine aoziromoz) za

boem hovih

- predl
imen ul

agal vajo |j
o avnaobr tn obl sta rscakujejo nasel me nn aselobmodij terD,
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(3) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil, razen obidajne korespondence in pisanja

(4) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v flnananih naartih, ki jih za

in

ali

o spremembah
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-o rav o nalo zborov volivcev v skladu z zakonom

17. stran od 25

- dajejo predloge obtinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja obtine, gospodarlenja s
rom ter varovan ztv en okol

- oblikujejo stali5da v zvezi z veajimi posegi v prostor, kot so gradnja altocest, energetskih
o kov in nevarnih swariektov odla li5i od

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, staliSaa ter odlotajo o zadevah, za katere je tako doloieno z
zakonom/ s tem statutom ali odlokom obeine ter o zadevah, za katere tako sklene obainski svet ali
z n
(2) Odloditve, predloge, pobude, stali5da in mnenja zbora obaanov so o$inski organi, v katerih
pristojnost posamezna zadeva spada, dolini obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoitevati. de
pristojni oHinski organ meni, da predlogov, pobud, stali5d, mnenj in odloiitev zbora o$anov ni
mogoae upoitevati, je oEanom dolZan na primeren nadin in v primernem roku svoje mnenje

in uteme iti
8O. ilen

1 Zbor obdanov se lahko sklide za vso obdino za eno ali vei kra nih sku nosti
(2) Zbor obdanov sklide Zupan na lastno pobudo, na pobudo oHinskega sveta ali sveta krajevne
sku nosti
(3) Ce na predlog sveta krajevne skupnosti Zupan ne sklide zbora o$anov v roku tridesetih dni,

tem roku zbor obdanov sklide svet kralahko in o tem isno obvesti Zusku
upan mora sklicati zbor oManov za vso oMino, za eno ali ved kra;evnih skupnosti na zahtevo

najmanj 5 odstotkov volivcev v offiini oziroma posameznih krajevnih skupnosti, kadar se sklicuje
(4)

ihszbor za eno ali ved
(5) Zahteva volivcev za sklic zbora obdanov mora vsebovati pisno obrazlo:en predlog zadeve, ki naj
jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priloziti seznam volivcw, ki so zahtevo podprli. Seznam mora
vsebovati ime in priimek volivca. datum rojstva in naslov stalnega prebivaliiaa ter njihove podpise.
Zupan lahko zahtevo s sklepom zavme, de ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno Stevilo volivcev.

obta vloie
obrazloziWiz n U na msezna use vroct d ku hteveza al u nemisa VO vculo pobu prvem ppod

idesetitr dnehhs tcekt zbor OVn kana AV no en htevezaUem
81. 6len

Sklic zbora oHanov mora vsebovati obmo{e, za katerega se sklicuje zbor obdanov, kraj in das
zbora obdanov ter predlog dnevnega reda. Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno
obida nactn.

82. ilen
(r)
sku

pooblaiden podZupanoHnnovZbor vod zu lia nod al sedn svetak kra nepan pred lev]ega
menovann zhko rubo novobtau sWredsed zboa a naki vodizbor

(2) Zbor obdanov veljavno sprejema svoje odloaitve, predloge, pobude, stalisaa in mnenja, ae na

zboru sodelu zbor sklican.n za kateroman obtine5 odstotkov volivcev z obm
3 Odloiitev zbora obdanov re ce za lasu man ovica volivcev ki so lasovali.

(4) Javni usluibenec otinske uprave, ali druga oseba, ki jo doloti direktor oMinske uprave,
ugotovi skleptnost zbora obdanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odlotiWe ter vodi
zapisnik o odlodiWah zbora. Zapisnik zbora obianov se v roku 15 dni po kondanem zboru obdanov s

strani predsednika krajevne skupnosti, ali osebe, ki je zapisnik pisala posreduje odinski upravi, ki

vt na letnih straneh obaine.
2. Referendum o loinem aktu obtine

83. ilen
(f) Obdani lahko odlotajo na referendumu o vpra5anjih, ki

sprejema odinski svet, razen o proraiunu in zakljudnem
so vsebina sploinih aktov obtine, ki jih
raaunu obaine ter o sploinih aktih, s

obfinski davki inkaterimi se v skladu z zakonom
(2) Obainski wet lahko o splosnem aktu iz prejinjega odstavka razpiSe referendum na predlog

svetaali ilana obdiz

(3) Obdinski svet mora razpisati referendum, de to zahteva najmanj pet

doloda zakon ali statut o*ine.
odstotkov volivcev v o$ini

ln ae tako
84. ilen

Zupan ali dlan obtinskega sveta najkasneje v

ne.usstih dneh akta
laa vloZihkorefeis nre ud mzaI Pred razp) log(

ploSnega osnski svettnobttrebaneosi prs aktaU Jedh neh2 po sprelempehajsti( )
amreferenduszazahteveitevvlozzaudo vo rvcemitiseznan s

zahtevetev zazam oztvlVO ivcedanaaumara pobudareferendisza leozenvl log zpprdle
TOmozl aU budiooddo loaiwe pokta logaavo prdzadn rz sp loinegazu objs parazpt

do odlotiwe na referendumu.
85, 6len
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(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem oEani potrduo ali zavrnejo
re i akt oMine ali n ove mezne dolodbe.

(2) Ce je splo5ni akt oMine ali njegove posamezne doloabe na referendumu potrjen, 9a mora

(3) Ce je sploSni ak o$ine ali njegove posamezne dolodbe zavmjen, se splo5ni aK ne objavi,
an rementU e volivcev nedokler se ob u

(4) Odloditev volivcev na referendumu, s katero je bil sploini akt oEine zavrnjen ali so bile
zavrnjene njegove posamezne doloibe, zavezuje obiinski svet, ki je splosni akt, o katerem je bil
izveden referendum do konca nre mandata.

86, ilen
(1) Pobuda volivcem za vlo;itev zahteve za razpis referenduma o splolnem aktu odine ali njegovih
posameznih dolotbah mora vsebovati ie oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora
vsebovati in obrazloZitev.asno tzrazeno met referendumarasa ki na bo
(2) Pobudo volivcem za vloZitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politiina
stranka v oHini ali wet oijega dela obfine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih
volivcev v obdini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, k vsebuje osebne podatke podpisnikov:

datum stva naslov staltme rn aliiaa
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vlo)itev zahteve za ftzpis referenduma pisno seznani oEinski

loiisvet in U.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po pre;emu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj
odlotitev iu a sodiiie.U

87, ilen
1 Volivci zahtevi za referenduma z osebnim rsovan em.

(2)
za

dolofi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraZeno zahtevo
referenduma in rok za zbira tsov

(4)
svo

sq da je zahteva za razpis referenduma vloiena, de jo je v dolodenem roku podprlo s
tm zadostno Stevilo volivcev.

88. ilen
(1) Obdinski svet razpise referendum v petnajstih dneh po sprejemu odloditve o predlogu iupana ali
obdinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vlo:iwe zahteve volivcev
za razpis referenduma v skladu s aetrtim odstavkom prejinjega dlena, razen te v skladu z zakonom

o take zahteve.zahteva ustavnosodno

Z aktom o razpisu referenduma doloti obdinski svet vrsto referenduma, sploini akt, o katerem
se bo odlodalo oziroma njegove dolodbe, o katerih se bo odlodalo, besedilo referendumskega
vpraianja, o katerem se bo odlotalo na referendumu tako, da se bo obkroiilo ..ZA,,oziroma

(3)

.PROTI"
lasovandan ra sa in dan

(4) Akt o razpisu referend
aktov obfine.

uma se objavi na nadin, ki je s tem statutom doloden za objavo splosnih

objav5( ) nsoMi volka lna tskomglasova nja kta o 5Uja razpt
mkateri se bvestio vol navce obm na bokaterem ndurefere m

89. tlen
(1) Pravico glasovati na referend
sveta.

i, ki imajo pravico voliti dlane obdinskegaumu imajo vsi oHan

2 Odloiitev na referendumu la vedina volivcev ki so li.ce zanS

90. Elen
1 za zvedbo( ) referen UdPostopek ma ki vod oka ne volvodijo iWe oijo ovorU zaradug

AV nosti Udel vol boraod od ooca tnt ska VO komna a
ianj veljajo2 G lede sovaa) nas umreferend UnJa h izvedbevpradrugih dolodbe

ki mreferendu kods n tivolclalju lnoka vole kol ikor s mteitve, statutom
sklad zu zakonom o oka nt nrasa

nla

oHin

Porot olo zid U) asova(3 nag referendu Um obiinska VO naljepo5 kom nskemobai svetuuSUA
ter na tnnac ki statutu obdi dolne zaocen o VOa s h ktova e
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Zupan obiaviti skuoaj z obiavo izida referenduma.

(4) Ce iupan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega ilena ali je
v nasprotju z zakonom in s statutom ofrine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti
pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. G pobudnik tega ne
stori, se 5teje. da pobuda ni bila vloiena. Zupan o tem nemudoma obvesti pobudnika in obiinski
svet.

(3) Osebno podpisovanje s€ izvaja pred driavnim organom. pristojnim za vodenje evidence volilne
pravice.

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinitirideset dni od dne razpisa. v nedeljo
ali druq dela Drost dan.

Petnajst dni pred dnem sreferenduma,

tn referenduma
zakona, inurejajo ter nt

organi,
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3. Svetovalni referendum
91. ilen

(1) Obainski svet lahko pred odlotanjem o posameznih vpraianjih iz svoje pristojnosti razpiie
svetovalni referendum.
2 Svetovalni referendum se raz i5e za vso obdino ali za n n del.

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z dolodbami tega statuta, ki urejajo referendum o
s oSnem aktu obtine.
4 Odloditev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavez e ofiinskih nov

4,D i referendumi
92. ilen

(1) Obdani lahko odloiajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vpraianjih, ae tako
dolota zakon.
(2) Referendum iz prejinjega odstavka se opravi v skladu z dolodbami tega statuta, ki urejajo
referendum o splosnem al(u oMine, ie z zakonom, ki doloda in ureja referendum, ni drugaie
dolodeno.

5 udska iniciativa
93. ilen

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v obiini lahko zahteva izdajo ali razvefavitev sploinega akta ali
odloditve iz isto obiins a sveta oziroma dru ih obdinskih nov.

(2) Glede pobude volivcem za vlo:itev zahteve iz prejinjega odstavka in postopka s pobudo se
primerno uporabljajo dolodbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo
volivcem za r s referenduma o s nem aktu obdine
(3) Ce se zahtsr'a nanasa na razveljavitev sploinega akta o$ine ali drugo odloditev obainskega
sveta, mora obdinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odloditi

v treh mesecih od dne ilno vloiene zahteve.n

(4) Ce se zahteva nanaia na odloiitve drugih o$inskih organov, morajo ti o njej odloditi najkasneje
v enem mesecu od dne avilno vloiene zahteve.

94. ilen
Sredswa za neposredno sodelovanje obianov pri odlodanju v o$ini na zborih obdanov in
referendumih ter ovo izvdbo se nu.v obtinskem
VI. POSEBNE PRAVICE MAD RSKE NARODNE SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV

NA NARODNOSTITO HESAilEM OBMO','U OB'INE
95. tlen

(1) Obiina varuje narodnostni znadaj, zagotavua enakopravnost in uresniiuje posebne pravice
nikov ter skrbi za n vsestranski razvomadiarske narodne sku osti in ih

(2) Na narodnostno meianem obm@u je uradni jezik sloven5dina in madiarSiina. Oba jezika sta
enakopravna. Obdanom mad:arske narodne skupnosti je zagotovuena uporaba materinega jezika v

em in druZbenem i u.
96. ilen

(1) Organi obdine in vse javne sluibe poslujejo na narodnostno meianem obmoiju obiine v
slovenskem in mad:arckem jeziku. Pri svojem delu so dolini upo5tevati uradne priimke in imena

nikov madZarske narodne sku osti
(2) Organi obiine, driavni organi in ustanove uporabljajo na narcdnostno meianem obmodju

7 v skladu z zakonom.tiskovine in dru obrazce
Zakonske zveze se na narodnostno meianem obmofju sklepajo v slovenskem oziroma mad:arskem

v obeh ikih.iku mladna

e in skuter d

kraj
Dvojeziane

obdi

bvestio a nU lasze nadbooz EVm bm soU n tablsne tazgic,ne omesa1 aN apinarodnostno ocl( )
obm Unaimeti tembta lena isne oclmora]ots plan druter dvojezians Javn predpopozo

aavn zavod druitvseza bn kirske n zaclnn driavn )e,vs n ki gospoda orga5 orga podjetja

rcnt n iti enako aven videz obeh ikov.i mora za2

Na narodnostno me6anem obmodju se zbori ifestacije, zborovanja in vse ostale

lwe izva ku
o*anov, javne man

v slovenskem in madZarskem
99. tlen

rski jezik in objavuo v slovenskem in

madZarskem ku

prevedejo v madia(1) Statut in drugi akti obiine se

obasvojem hnsvetunskemdelu njegovima nkus ostir5 nake rodnemadiaki jo p2 sta pnPred)
kara materinbeco doihan
100. ilen
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(1) Na narodnostno meSanih obmotjih obdina 5e posebej skrbi za razvo) in delovanje dvojezitnih
vrtcev in 5ol.
(2) Obdina skupaj z obainskim svetom samoupravne narodne skupnosti podpira in spodbuja
kulturno dejavnost madzarske narodne skupnosti, tisk, RTV in zaloiniiko dejavnost, izobra:evanje
kadrov za potrebe madiarske narodne skupnosti ter podpira stike z njenim matiinim narodom in
obmejnimi :upanijami v Republiki Mad:arski.

1O1. ilen
(1) Obdinski svet in druge lokalne skupnosti zagotavljajo samoupravni narodni skupnosti nujno
pqtfebrle prostore in druge materialne mo:nosti za delovanje.
(2) V okviru svojih pristojnosti oEina s posebnimi akti ureja vpraianja, ki zadevajo uresniaevanje
pravic ter financiranje narodne skupnosti. K tem predpisom daje soglasje svet narodne skupnosti
prek predstavnikov narodne skuDnosti v oMinskem svetu.

1O2, ilen
(1) Obiinski svet. odbor ali drug organ mora obravnavati pobude sveta obainske mad)arske
samouprave narodne skupnosti o zadevah, ki se nana5ajo na poloiaj narodne skupnosti in
ohranjanja znaiilnosti narodnostno mesanih obmodlj. O svojih sklepih, mnenjih in odloiitvah
obiinski svet pisno obvesti obtinsko madiarsko samoupravno narodno skupnost.
(2) Za medsebojno obve5ienost so si organi obdine in obdinske narodne skupnosti dolZni dostavljati
zapisnike svojih sei.
(3) Ko organi obtine odlodajo o zadevah, ki se nanaiajo na poloZaj pripadnikov madiarske narodne
qkupnosti, morajo predhodno pridobiti soglasje samoupravne narodne skupnosti.

103. Elen
V okviru pristojnosti oMinskega sveta iz tretjega odstavka prej5njega alena tega statuta, oHinski
svet madiarske narodne skupnosti prek dlanov oMinskega sveta - predstavnikov mad:arske
narodne skupnosti - daie soqlasie k nasledniim aktom:
- k statutu in spremembam statuta o$ine,
- o simbolih obaine,

- o imenovaniu naselii, ulic in trqov na narodnostno meianih obmodjih v obdini,
- o urediwi javnih napisnih tabel in oznak vidne dvojezidnosti,
- o ustanovitvi javnih zavodov mad:arske narodnostni, de svet samouprave narodne skupnosti ni
ustanovitelj tega zavoda,

- o soglasju k imenovanju direktorjev dvojezidnih zavodov in javnih zavodov za potrebe madiarske
narodne skupnosti,
- o qrugih zadevah, ki urejajo posebne pravice madiarske narodne skupnosti.

1O4. ilen
Svet obainske samoupravne narodne skupnosti daie predhodno mnenie k:
- razvojnim naartom o*ine za obmotja, na katerih Zivijo pripadniki madZarske narodne skupnosti,
- tistemu delu prorafuna, ki se nanaSa na financiranie delovanja madiarske narodne skupnosti,
- razvojnim usmeriwam na podrofiu kulture, izobraievanie in informirania,
- drugim zahtevam, ki se nana5ajo na uresnidevanje posebnih pravic madiaBke narodne
skupnos-ti

VII. OB.INSKE JAVNE SLUZBE
1O5. ilen

in ih

1O6. ilen

107. ilen

- z ustanav n

obiingotavl,a a.lanje nJ
1 aN druiben h( ) pod zarocju adejavnosti s uZb€ lz\lzaJavne sledna ih

avnosti
- osnovno5olsko izobraZevan

- osnovno zdravstuo in lekarna-

podroij podrofju
nja

2 aObdin la( ) hko vne s uZbejazagotavlja an d hi zl stia narugih asbenesizobraieva od slra h n d hkulture, Sporta vnosti kateris mru9 deja I zase nevUajo9ota lav

ih

-z konces

5olska in varswo
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(1) Obiina zagotavlja opravuanje javnih sluib, ki jih sama dolodi, in javnih sluZb, za katere je tako
dolodeno z zakonom.
(2) Opravlianie iavnih sluZb zaqot lvlja obiina:
- neposredno v okviru obdinske uprave,

tudi
vzgoje,
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ih slu:b ustanovi sku no avno osebo n va za zva an e ne sluibe
108. tlen

Na podroiju gospodarskih javnih sluZb obiina zagotavlja
- oskrbo s pitno vodo,

- zbiranie komunalnih odpadfo!,
- prevoz komunalnih odpadkov,
- obdelavo me5anih komunalnih odpadkov,
- odlaqanie qstankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
- odvaianie in fiSdenie komunaln!h @p?dtih in padavinskih voda,
- ureianie iavnih in druqih @v$in,
- pregledovanje, nadzorovanje in tiSdenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zradnikov zaradi varstva
zraka

- lrzdrievanie obdinskih javnih cest,
- urejanje in rzdrieva pokopaliSi,

- izvajanje pogrebnih

- vzdrievanie iavne razsvetliave in Drometne siqnalizaciie.
1O9. ilen

Obdina lahko dolodi kot gospodarsko javno sluibo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrievanje
nalog iz njene pristojnosti ali so taGne dejavnosti pogoj za izvrievanje gospodaBkih, socialnih ali
ekoloikih funkcii oHine.

11O. ilen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo oEinske javne sluibe, ustanavlja odina z odlokom ob
upostevaniu p)gojev dolodenih z zakonom.

111. ilen
Ob.ina lahko zaradi gospodamega in udinkovitega zagobvljanja dejavnosti gospodaBkih javnih
sluZb ustanovi v oloriru zaokoZenih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi oMinami skupno
pravng osebo javnega prava za izvajanje oHinskih javnih sluib.

112, tlen
(1) Z izvrievanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so
ustanovljene za obmofie dveh ali vei obdin, oMinski sveti obain ustanoviteljic ustanovijo skupni
orcan, ki qE sestavliaio iupani ob,ain ustanoviteliic.
(2) V aKu o ustanoviwi skupnega organa se dolodijo njegove naloge, organizacija dela in nadin
spreiemanja odlotitev, naain financirania in deliwe stroikov za delo skupneqa orqana.

113, Elen
Obdina mora zagotoviti izvajanje tistih iavnih sluzb, ki so po zakonu obvezne.

VIII. PREMOZENJE IN FINANCIRANJE OBCINE
114, ilen

(1) Premoienje obiine sestavuaF nepremiine in premifne swari v lasti obtine, denama sredswa in
pravice.
(2) Obdina mora s premoieniem qospodariti kot dober qospodar.

(3) Za odlodanje o odtujiwi in pridobitvi premoienja oMine je pristojen obdinski svet. Obtinski svet
na predlog iupana sprejme letni program pridobivanja nepremidnega premo:enja in lehi program
odtuiiwe neDremidneca oremoienia. Izvrlevanie teqa doloiila ie v oristoinosti Zuoana.
(4) Odtujitev in pridobitev nepremianin in premidnin v lasti obdine se izvede po postopku in na
nadin, ki ga doloda zakon oziroma predpisi, ki veuajo za odprodajo in zamenjavo driavnega
premozenla.
(5) Za neodpladno pridobitev premo:enja je treba predhodno pridobiti soglasje odinskega sveta,
de bi taGno premoZenje powrodilo veqe stroske ali ae je pridobitev povezana s pogoji, kj pomenuo

obveznost oHine.
115. ilen

(1) Obdina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, tak, pristojbin in drugih daiatev v skladu z
zakonom.
(2) Obiina je pod pogoji. doloaenimi z zakonom upravifena do sredstev finanane izravnave in
druqih sredstev sofinancirania iz driavneqa proratuna.

116. tlen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki odine so zajeti v proratunu oMine, ki ga

spreime odinski svet Do DostoDku, dolodenem v poslovniku oMinskeqa sveta.
(2) Obdinski svet mora sprejeti proradun ofiine v roku, ki omogoia njegovo uveuavitev s 1.

ianuariem leta, za katereqa se spreiema.

http://www.lex-localis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=f6dbee... 12.4-2017

Obdina lahko skupaj z drugimi obdinami zaradi gospodarnega in udinkovitejiega zagotavljanja
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(3) Za pripravo in predloiitev proraduna obdine obtinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je
ZU n

(4) Predlogi za povedanje izdatkov proraduna morajo vsebovati predlog za poveianje prejemkov
prorafuna ali za zmanjSanje drugih izdatkov v isti viiini, pri demer povedani izdatki ne smejo biti v

, sploSne proratunske rezervacije ali v breme dodatneqa zadolZevania.breme proratunske rezerve
117. ilen

lSlProrafun obaine sestavliajo splo5ni del, posebni del in nadrt razvoinih proqramov
(2) Splo5ni del proraduna sestavuajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, radun finandnih
teriatev in naloib ter ratun financiranja.
(3) Posebni del proraduna sestavl iaio finana!1lnadrti neposrednih uporabnikov proraduna obiine
(4) Nafrt razvojnih programov sestavljajo letni nairti razvojnih programov neposrednih
uporabnikov proraduna obdine , ki so opredeljeni z dokumenti dolqoroineqa nadrtovania.

118, ilen
(1) Za iryrievanje proraiuna je odgovoren iupan.
(2) V okviru izvrlevanja proraiuna ima iupan pooblastila, dolotena z zakonom, predpisi, izdanimi

, odlokom o proradunu obtine ali drugimi sploinimi akti obiinena podlagi zakona
(3) Zupan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finaninega nadzora v skladu z zakonom in

som ministra a za finisto n zakona.izdanim na
(a) Zupan je odredbodajalec ia sreAswa proradt,na Za izvrievanje proraduna obtine lahko iupan
pooblastifod:upana in posamezne javne uslu:bence obdinske uprave.
(5) Zupan poroda obdinskemu svetu o polletnem izvr5evanju proratuna v skladu zakonodajo.

podatke in informacije, doloeene z zakonom.Porodilo mora vsebovati

(1) Prorafun o$ine se sprejme z odlokom o proradunu obdine, rebalans proraiuna pa z odlokom o
spremembi proraduna. Postopek sprejemanja proraduna obdine in rebalansa proraduna obtine se
dolodi v poslovniku obtinskega sveta odine.
(2) Odlok o proratunu obdine doloda tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proraduna,
prerazporejanje sredstev, zadasno zadrianje izvrievanja proraduna, ukrepe za zagotavljanje

a ravnovesiateldruqe ukrepe in posebna pooblastila za izvrSevanie proraaunap
(3) V odloku o proradunu se doloti obseg zadolTevanja proraduna in obseg predvidenih porostev ter

elementi, ki jih dolota zakon.
(4) Rebalans proraduna predlaga iupan, de se med izvajanjem ne more uravnovesiti proraiuna
obiine.

120. ilen
proradun obiine ni sprejet pred zadetkom leta. na katero se nanasa, se financiranje obiine

zaaasno nadaliuie na Dodlqqiproraduna za preteklo leto in za iste proqrame kot v preteklem letu.
(1) G

(2) Zupan sprejme sklep o zaiasnem nnanciranju v ittaau z zatonorn. Step v
in se lahko na iuoanov predloo s sklepom obdinsJega sveta podaljia 5e za tri mesece

ved tri mesece

121. tlen
SredsWa proraduna obiine se smejo uporabljati, de so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom,

le za namene in v visini doloteni sdolofeni om
122. tlen

1, Proracun hski razen( ) I nan ctna nmogoce prera zdolotenzporejati pogojpod
azakonom komodlo o Uroracun ne.ofii

rdj
nlegoveg

tJo

2 se med letom ntreme ovno edel( ) a bn kasp zu soTan ezm ornpod proraaunskeg upora pa
nza de ozllo roma ce * U uk kine nJegovo aporabn

EId nea me d U nikb racupre\rza azrug pora pro fl3, prer pored prenese
sredstva roracuns rezeTVoko
3 Z mora o i ih h rodati oMi u svetu.esecnoraz

123. ilen
za katero je bil sprejet
lo:i oEinskemu wetu v

acu
em

(1) Po leta Ipreteku n I 2U klza Ucn naracupro p lpra prdpan og j ega
atn

(2) O sprejequ zakljudneg a raiuna proraduna obvesti Zupan minisfswo
dneh U

, pristojno za finance v 30

124. ilen
Obdina se lahko dolgorotno zadoli
dolodenimi z zakonom.

I za investicue, ki jih sprejme odinski svet, v skladu s pogoji,

125, ilen
rj1 a n I zavod ustankaterih teovi( ) podjeU tca nodi a se hkola dolza nJavn i, izdaJe elozu) ,alo

samo ce to dovol eno zakonom nporoStvo ki h dolotille obii svetnski las a
pod zdapogoJ J sog ,e

ZU n
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119, ilen

sredstev ni

poveda ali zmanjsa obseg sredstev
na katerega se sredsWa

Javna

t-
I

I

i o

t1
If

f-rr
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(2) O poroitvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetu in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
obdina odloia na zu na obainski svet

126. ilen
(1) Finanano poslovanje obdine izvrSuje flnanina sluZba v okviru obiinske uprave ali skupnega
o na obfinske u
(2) Opravljanje posameznih nalog finantne sluibe ali notranjega finandnega nadzora sme iupan
naroiiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in

zakonskimi
L27. ilen

aN baVO abl aban storiVO tev ter od f b€ad ihn Idel zv Za U n9a oba ne askl Ud S Isi kidajo s aJ pa pred p
reU narocan

rx. s IN POSAMICNI AKTI OBCINE
1 o5ni akti obtine

128. ilen
1 losni akti odine so sta ik obfin sveta odloki in vilniki.

(2) Odinski wet sprejema kot sploine aKe tudi prostorske in druge nadrte razvoja obtine, obdinski
proradun in zakliuini rair.rn, ki sEpgsebni vrcti sploinih aktov.

z drugim aktom, sprejme ob.inski svet sklep, ki je lahko splosni ali posamidni
akt.
(3) Kadar ne odlodi

(4) Postopek za spreiem splosnih aKov oMine ureja poslovnik obtinskeqa sveta.
129. ilen

ljn dvotretji
tla

1 tutSta te em I nos aI obtikt ki( ) ome nsMi Ik vetS z Sn vecko noI IJe spl sovane, sprel9a s
seh obanov sveta

13O. ilen
S poslovnikom, ki ga sprejme oMinski svet z dvotretjinsko veiino glasov narrzodih dlanov, se uredi
organizacija in nadin dela ottinskega weta ter uresniievanje pravic in dolinosti dlanov obdinskega
sveta.

131. ilen
(1) Z odlokom ureja o$ina na spldsen nadin zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavua organe
obiinske uprave in doloda nadin niihoveqa dela tqf ustanavlja javne slu:be.
(2) Z odlokom ureja obfina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako doloieno z
zakonom.

132. ilen
S nikom se razileni lodbe statuta ali odloka v ih tzvrsevann

133, ilen
(1) Statut, in drugi splosni akti otine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in
zatnejo veliati petnaisti dan g? objavi, de ni v njih drugade doloteno.
2) V Uradnem listu Republike Slovenue se objavuajo tudi drugi akti, za katere tako doloai odanski(

2. Posamiini a obiine
134. ilen

1 Posamiani akti ne so odlodbe in
(2) S posamidnimi akti - sklepom ali odlodbo - odloda obdina o upravnih sfuareh iz lastne

135. ilen
ritoibah izd

loten
1 o m cn ae Ke an obiiI sken Uki( ) p rave U avnem uzoper POSa jih alo org p pr postopk

ocaodl na ce n za eznem zmere konomza dru do o
zoper posamidne akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene dr:avne pristojnosti(2) O prito:bah

ki dolodi zakon.odloda driavni
(3) O zakonitosti dokondn
sodiide.

ih posamidnih aldov oHinskih organov odloda v upravnem sporu pristojno

x. vARsTvo E IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ
136. ilen

ski svet ali iupan lahko vloii zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov driave, sObdin
v ustavni oza tnvkaterimi se obdine

137, ilen
Obdinski svet ali Zupan lahko zaineta pred ustavnim sodi5dem spor o pristojnosti, de drZavni zbor
ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti obdine. Enako

ina ali d oSina nolah ko ce
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(2) Statut se $Iejme po enakem postopku, kot ie predpisan za spreiem odloka.

svet.

pristoinosti in iz prenesene dr:avne pristoinosti.
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138. tlen
Zupan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi
drzavni organi izvrSujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproii tudi, ae oseb€ javnega in
zasebnega prava z dokonanimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na ikodo javnih koristi obaine.
Zupan mora od pristojnih driavnih organov zahtevati, da je o$ina obveidena o vsakem upravnem
postopku, v katerem pristojni dr:avni organ odloia na podlagi predpisov oMine. Ta organ mora

pisno obvestiti o zaaetku upravneqa postopka v osmih dnehobdino
139, ilen

140. ilen
Delovna telesa so dol;na za potrebe oEinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajotih se
predpisov, ki se titejo koristi odine. Na tej podlagi oblikuje oHinski svet svoje mnenje, ki ga poilje
drZavnemu zboru.

XI, I{ADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
141. dlen

(1) Vsako ministrswo na svojem podrofiu nadzoruje zakonitost sploinih in posamianih aktov, ki jih
iz svoie j4vime pristojnosti izdaiaio :upan, obtinski svet in pooblaiieni delavci obtinske uprave.
(2) Ministrswo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov oMin zagotoviti
llstlezno sodelovanje, medseboino obveidanje in strokovno pomot orqanom obiin.
(3) V zadwah, ki jih na organe ouine prenese driava, opravljajo pristojna ministrswa tudi
nadzorswo nad Drimemostio in strokovnostio niihoveqa dela.
(4) Pri izvajanju nadzorswa po prejSnjem odstavku lahko pristojno ministrswo predpiSe organizacijo
sluZb za izvajanje nalog iz drZavne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih

obvezna navodila za opravljanje nalog iz driavne pristojnostimestih ter
XII. PREHODNE IN KO C'{E DOLOCBE

142. tlen
(1) Do sprejema novih predpisov se v obdini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi OEine
Murska Sobota Drcd letom 1995, ae niso v nasDrot'iu z zakonom.
(2) Splosni akti Obdine Moravske Toplice, sprejeti na podlagi Statuta Odine Moravske Toplice
(Uradni list RS, ft. f1l99, 2l0l in 69102 in 28/03) ostanejo v veljavi, de niso v nasprotju s tem
statutom. Sploini akti obdine, ki niso v skladu s tem statutom. se morajo uskladiti v roku enega leta
od uveljaviwe tega statuta.
(3) Odbori in komisije oEinskega weta, ustanovljene v skladu z doloiili Stahrta Obtine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. 11199,2107, 69/02 in 28103), nadaljujejo svoje delo do izvolitve novih
ilanov obtinskega sveta.

143, ilen
(f) Drugi odstavek 2. tlena tega statuta zadne veljati po izteku mandata sveta obstojeiih krajevnih
skupngsti.
(2) Do zaietka veljave drugega odstavka 2. dlena tega statuta delujejo na obmodju obiine
naslednje krajevne skupnosti:
1. Krajevna skupnost Andrejci, ki obseqa naselje Andreici
2. Kraievrla skupnost Boqojina, ki obsega naselje Boqojina, Bukovnica, Ivanci
3. Kraievna skupnost Filovci, ki obseqa naselie Filovci
4. Krajevna skupnost Ivanovci, ki obseqa naselje Ivanovci
5, Krajevna skupnost Kmci, ki obsega naselje Kmci
6. Kraievna skupnost Martianci, ki obseqa naselie Martianci
Z-KEjevna skupnost Moravske Toplice, ki obseqa naselie Moravske Toplice
8. Krajevna skupnost Mowarjevci, ki obsega naselje Motvarjevci
9. KJajevna skupnost Noriinci, ki obseqa naselje Noriinci
10. Krajevna skupnost Prosenjakovci, ki obsegJ naselja ProsenFkovc-Berkovct fikeika vas,
IvanisevqlPerda5inci, SrediSte
11. Krajevna skupnost Ratkovci, ki obseqa naselia Ratkovci, Kandevci, Londarovci
12. Kraievna skupnost Sebeborci, ki obseqa naselie Sebeborci
13 . Krajevna skupnost Selo-Fokovci, ki obsega naselji Selo in Fokovci
14. Krajevna skupnost Teianovci, ki obsega naselja Te5anovci, Lukadevci, Mlajtinci, Suhi Vrh, Vuffa
Gomila.

144. tlen
Grb obdine se dolodi s posebnim odlokom, z zaietkom uporabe katerega se preneha uporabfati
znak oEine.

Zupan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, de bi lahko
bile v teh postopkih oziroma te so z Ue izdanimi akti prizadete pravice in koristi oMine, dolodene z
ustavo in zakoni.
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145.61en

Neuradno prediSdeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne
jamai od5kodninsko ali kako drugate (peti odstavek 8. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 7612005, 77912007, 9SlZ071).

Ta statut zadne veljati nasledn ji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
146. ilen

veuave tega statuta preneha veljati Statut OHine Moravske Toplice (Uradni list RS,
5t. 11 in 282 1 69 3

Z dnem zaaetka

Moravske T lice dne 9. ma a 2Q74

Zupan
Obdine Moravske Toplice

Alo Glavad l.r.

FnqttY
Spremembe in dopolnitve Statuta Obiine Morauske toph'ce (Uradni list Republike
Slovenije, it 27/2075) u*bujejo nasldnjo prehodno in konino dotoibo:

3. ilen
Te spremembe in dopolnitve statuta zadlelb vel)a nasldnji dan po objavi v Llradnem listu

R
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REPUBLIKA SLOVENUA
MtNtSTRSTVO ZA.|AVNO UPRAVO

SLUZBA ZA LOKALNO SAI.4OU PRAVO

Trzaika cesta 21. 1000 Ljubljana

Obeina Moravske Toplice
Kranjceva ulica 3
9226 Moravske Toplice

.\')c o].r$/ lb -3

I 
i/r'iloEe

T 01 47a A5 41i

F: 01 478 87 57i

E: gp.mju@govittl
www.m.iu.9ov.si

Stevilka
Datum:

Zadeva: Strokovna pomod obdinam - opozorilo

Ministrstvo za.iavno upravo, Sluzba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88.a elena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - uradno preeisceno besedilo, 76108,79109, 51110,
40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO, v nadaljevanju Zakon o lokalni samoupravi) opravila pregled
usklajenosti Statuta Obeine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 3512014 in 2112015),
Poslovnika Obdinskega sveta Obeine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 1311999,212001,
2812003, 8812014) in Poslovnika Nadzornega odbora Obeine Moravske Toplice z dne (Uradni
list RS, St. 4412015) z Ustavo RS (Uradni list RS, St. 33191-1, 42197 - UZS68, 66/00 - U280,
24103 - U23a,47, 68, 69/04 - U214,69t04 - U243, 69t04 - U250, 68/06 - U2121,140,143,
47113 - U2148 in 47113 - U290,97,99, v nadaljevanju: Ustava RS), Zakonom o lokalni
samoupravl ln druglml zakonl ln ugotovila naslednja neskladja:

1. Statut Ob6ine Moravske Toplice (v nadaljevanju: statut)

Uvodoma opozarjamo, da smo ugotovili, da se v statutu ponavljajo doloebe iz Zakona o lokalni
samoupravi in drugih zakonov. Menimo, da bi bilo treba glede tistih vprasanj, ki so Ze urejena v
zakonu, navesti le, da to ureja zakon, nataneneje pa je treba urediti tista vprasanja, glede
katerih je v Zakonu o lokalni samoupravi ali drugem zakonu dolodeno, da jih je treba urediti v
stalutu. Prepisovanje dolodb zakonov ni priporodljivo zaradi pravne varnosti, saj se zakonodaja
spreminja, obdine pa sprememb ne spremuajo in statutov ter drugih obeinskih predpisov ne
uskladrjo, kar naSa slu2ba pogosto ugotovi pri strokovnih nadzorih.

NaSe ugotovitve po posameznih dlenih statuta so naslednje:

3. 6len:

Obdina Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: obdina) v okviru ustave in zakonov (pravilna
je mnozinska oblika).

obcina@moravske-toplice.si

L\.E,Lalb

037-21t2016t2
20.5.2016



10. dlen:

Peti odstavek doloea, da so 6lani obcinskega sveta, Zupan in podzupana obdinski funkcionarji.
V prid pravni varnosti svetujemo, da se v vseh obdinskih aktih uporablja enotna terminologija
(ednina, mnoZina, opredelitev v razponu).

11. 6len:

V drugem odstavku 11. elena statuta je dolodeno, da obeinska uprava odloea o upravnih
svareh iz obeinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inspekcijske naloge in naloge
obeinskega redarsva oziroma drugih sluzb nadzora. lz te doloebe ni mogoee ugotoviti, katere bi
bile druge slu2be nadzora, ki odlodajo v upravnem postopku na prvi stopnji, zato predlagamo,
da se besedilo >oziroma drugih sluzb nadzora( erta. To Se posebej veua, ee sluzba notranje
revizije ni organizirana znotraj obainske uprave in notranjo revizUo opravi zunanji izv4alec.

Po podatkih iz delovnega obiska ima Obdina Moravske Toplice enovito obeinsko upravo in je
zato peti odstavek nepotreben, zato predlagamo drtanje.

Ta dolodba je v neskladju s prvim odstavkom 35. elena Zakona o lokalni samoupravi, ki dolo6a,
da obeinski svet lahko veljavno sklepa, 6e ie na seji navzoaa veeina elanov obcinskega sveta.
Zakon o lokalni samoupravi v nobeni od svojih doloeb ne ureja oziroma dopusea drugaenega
kvoruma.

13. dlen:

15. alen:

V drugem odstavku je navedeno, da se obeinski svet voli po proporcionalnem volilnem sistemu.
Gre za zakonsko in ne statutarno materuo, dolocba Je nepotrebna in jo je treba Crtati ali zgo[
navesti, da volitve elanov oboinskega sveta ureja zakon.

'16.6len:

V peti aline.ji drugega odstavka 16. elena je treba drtati del besedlla, ki se glasi )daje soglasje k
prenosu nalog iz drzavne pristojnosti na obdino( (enako kot pri 3. dlenu statuta). V nasprotju z

12.6len:

V detrtem odstavku 13. elena statuta je doloeeno, da imajo obdani in njihovi pravni zastopniki
pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odloeanje organov obeine o njihovih pravicah,
obveznostih in pravnih koristih, Ce izka1ejo pravni rnteres. Navedeno vprasanje ureja 2e 82.
6len Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, St. 24106 - uradno preeiseeno
besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126107,65/08, 8/10 in 82113, v nadaljevanju: Zakon o splosnem
upravnem postopku), zato to vprasanje ni predmet urejanja v statutu obdine. 82. dlen Zakona o
sploSnem upravnem postopku doloea, da imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve
in na svoje stroske prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizidni ali elektronski obliki.
Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov nadzoruje dolocena uradna oseba, ali
pa poteka v informacijskem sistemu organa ali v informacUskem sistemu za sprejem vlog,
vroeanje in obveseanje, v katerem stranka svojo istovetnost dokaze s svojim kvalificiranim
potrdilom za elektronski podpis. Pravico ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaze, ds ima od
tega pravno korist. Pravni interes oziroma pravno korist izkazuje tretja oseba in ne stranka. Na
podlaqi navedenega predlagamo ertanje eetrtega odstavka 13. elena statuta.



drugim odstavkom 140. 6lena Ustave RS je navedena doloabi statuta, v katerih je dolodeno, da
je prenos drzavnih nalog na obdino mozen le po predhodnem soglasju obeinskega sveta. V
zvezi s tem naj opozorimo na Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. alena Ustave
Republike Slovenije (U2121,140,143), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, St. 68/06. Za
prenos drzavnih nalog na obaino soglasje obainskega sveta ni potrebno oziroma je taksna
doloaba neustavna, vendar pa mora drzava za izvajanje drzavnih nalog obdini zagotoviti
potrebna sredstva.

V dvanajsti alineji drugega odstavka je treba doloditi, da ob6inski svet sprejme naart ravnanja s

stvarnim premozenjem obeine, pri demer je treba upostevati ureditev v 1 f . in 13. elenu Zakona
o stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, St. 86/10,
75112, 47113 - ZDU-1G, 50114, 90114 - ZDU-|\ in 14115 - ZUUJFO, v nadaljevanju: Zakon o

stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti). Na podlagi tretjega odstavka
14. clena Zakona o stvarnem premoZenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti o pravnem
poslu ravnanja s stvarnim premozenjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloei in sklene
pravni posel organ, pristojen za izvrSevanje proraduna samoupravne lokalne skupnosti (Zupan),

ali oseba, kijo ta organ za to pooblasti.

'17. 6len:

18. Elen:

Nezdru2ljivost opravljan,ia funkcije Zupana je zakonska in ne statutarna materija. Predlagamo

drtanje drugega odstavka oziroma navedbo, da nezdruzljivost opravljanja funkcije Zupana ureja

zakon.

20. ilen:

Sesti odstavek dolo6a, da mora biti na vsaki seji obainskega sveta predvidena todka za

vprasanja in odgovore (pravilno je pobude in vprasanja).

V sedmem odstavku 20. alena je doloeeno, da se za vsako sejo obcinskega sveta poslje vabilo

tudi predsedniku nadzornega odbora. Menimo, da vabljenje predsednika nadzornega odbora,

ee obdinski svet ne bo obravnaval tooke, ki je v pristojnostl nadzornega odbora, ni potrebno.

Obdinski svet .ie neodvisen obdinski organ, zato bi morebitna navzoanost predsednlka

nadzornega odbora in njegovo izjavljanje o posameznih toekah dnevnega reda, ki niso

povezane z delom nadzornega odbora, lahko vplivala na odloeitev elanov obainskega sveta.

Predsednika nadzornega odbora naj se na sejo obainskega sveta vabi samo takrat, ko je na

dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki je v pristojnosti nadzornega odbora, zaradi eesar je

trcba scdmi odstavek 20. 0lena statuta ustrezno spremeniti.

Enaka doloeba o obveznem vabljenju predsednika nadzornega odbora na seje obeinskega

sveta je tudi v tretjem odstavku 48. dlena statuta, glede katere predlagamo enako ureditev kot
pri 20. 6lenu statuta.

NezdruZljivost dlanov obeinskega sveta je zakonska in ne statutarna materUa. Predlagamo
drtanje drugega odstavka oziroma navedbo, da nezdruzljivost elanov obdinskega sveta ureja
zakon.



22. d,ten:

Ker je prenehanje mandata elana obeinskega sveta zakonska in ne statutarna materi.ia, je treba
v 22. alenu statuta dolociti le, da prenehanje mandata elana obeinskega sveta ureja zakon.

23. elen in 25. dlen:

Doloabi tretjega odstavka 23. elena in 25. 6lena se podvajata in sta tudi razlieni, ker je v
slednjem primeru doloeeno, da poslovnik obeinskega sveta doloai tudi Stevilo alanov delovnega
telesa obdinskega sveta. Predlagamo, da se ta vsebina uredi le v enem dlenu tako, da se
dolodi, da delovna telesa obdinskega sveta, njihovo delovno podroeje in Stevilo elanov
posameznega delovnega telesa doloei obdinski svet s poslovnikom.

26. dlen:

28. dlen:

V tem 6lenu je urejena predeasna razreSitev predsednika, posameznega elana delovnega
telesa ali delovno telo v celoti na predlog eetrtine elanov obdinskega sveta, vendar pa ni
navedeno, da mora biti predlog razresiwe obrazlozen oziroma utemeljen. V izogib morebitnim
zlorabam predlagamo, da se dolo6i, da mora biti predlog razresitve obrazlozen.

Tako kot smo navedli Ze pri pristojnostih obcinskega sveta ('16. dlen statuta) je treba jasno
doloeiti katere so pristojnosti Zupana na podlagi Zakona o stvarnem premozenju drzave in
samoupravnih lokalnih skupnosti glede sprejemanja naerta ravnanja s stvarnim premoZenjem
(nepremianim in premienim) ter sklepanja pravnih poslov (11., 13. in 14. elen Zakona o
stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti).

34. ilen:

Kot Ze navedeno, predlagamo da se uporabi enotna terminologija glede Stevila podzupanov
(enega ali dva podzupana). ZLV (33.a elen) doloca, da ima obcina najmanj enega podzupana.

37. ilen:

Navestije treba zgolj, da je preddasno prenehanje mandata Zupana urejeno v zakonu.

Poleg tega opozarjamo, da mandat podzupana, ee je Zupanu predcasno prenehal mandat, ne
preneha avtomatieno z izvolitvuo novega Zupana, saj se lahko novi Zupan odloei, da ne bo
razresil dotedanjega podzupana. Upostevati je treba namred tudi kontinuiteto izvajanja nalog
obeine (osmi odstavek).

39.6len:

NezdruzlJivost elanov nadzornega odbora je zakonska in ne statutarna materija. predlagamo
drtan.ie ali zgoli navedbo, da nezdruzljivost dlanov nadzornega odbora doloda zakon.

Tretji odstavek opredeljuje nezdruzl.iivost dlanov delovnih teles obcinskega sveta. Gre za
zakonsko in ne statutarno materijo. Predlagamo d(anje ali navedbo, da je nezdruzljivost dlanov
delovnih teles ob6inskega sveta urejena v zakonu.

30. dlen:



41. dlen:

Nadzorni odbor je samostojen in neodvisen organ, zato ni dopustno predpisovati katere
nadzore mora opraviti vsako proraaunsko leto. Zato je treba drtati dolodbo, da je nadzorni odbor
dolzan vsako proraeunsko leto opraviti nadzor zakljuanega raeuna proraeuna ob6ane, finandnih
naertov in zakljuanih raaunov ozjih delov obeine (krajevnih skupnosti) in finananih nadrtov in
zakljuanih raeunov uporabnikov proradunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in
drugih).

Pri tehtanju, katerega od dokumentov sme NO pregledati, je treba najprej izloditi proradun
obdine. V skladu z 29. dlenom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94107 - uradno
preaisaeno besedilo, 76108,79109, 51110, 40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO) obdinski svet kot
najvisji organ odloeanja o vseh zadevah v okviru pravic in dol2nosti obdine med drugim
sprejema obdinski proraeun. lztaz "ptoeeun" se torej uporablja za letni naart prihodkov in

odhodkov drzave in ob6in. Odlok o proraeunu obcine je torej kljudni programski dokument
ob6ine, ki je v pristojnosti Zupana kot izkljuenega predlagatelja in oboinskega sveta, ki proraeun
sprejema in nadzoruje (z obravnavo in sprejemom zakljuenega raeuna obaine). S sprejemom
proraduna obeinski svet doloei temeljne programske pnoritete v proraaunskem letu. ZLS v vloga

NO pri sprejemanju obcinskega proraduna nima dolocb. Nadzor nad obdinskim proraeunom bi
bil zato nedovoljen poseg NO v pristojnost drugih dveh organov obeine.

Zakljudni radun proracuna je v skladu z 96. ilenom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St.

11111 - uradno preeiSdeno besedilo, 14l'13 - popr. in 101/13) akt obdine, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki ter drugi izdatki obeine za preteklo
letoi Gre torej za porodilo o izvrsevanju proraiuna. Sestava zakljuanega raeunaje predpisana in
je enaka kot sestava proraduna. Zaklju6ni radun zajema tudi obrazlozitev, katere sestavni del so
podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. ZJF v 98. dlenu 5e doloaa, da mora Zupan
pripraviti predlog zaklludnega raduna obdinskega proraeuna za preteklo leto in ga predlozi
ministru, pristojnemu za finance. Zupan predloZi predlog zakljuenega raauna obcinskega
proraauna obainskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekoeega leta in o sprejetem zaklju6nem
raeunu obdinskega proraeuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Zakon ne doloea
obveznosti NO, da mora pred sprejemom zakljudnega raauna na obdtnskem svetu opraviti
nadzor zakljudnega proraeuna. V praksl se namree pogosto dogaja, da obainski svet sprejem
zakljudnega raauna obeinskega proraeuna pogojuie s predhodno opravljenim nadzorom
zakljudnega raCuna obdine s strani NO. TakSna praksa je v neskladju z zakonom. Navedeno pa
ne pomeni, da NO nima pravice izvesti nadzora zakljuenega racuna obeine, vendar to lahko
stori kadarkoli, ee to da v svoj letni program dela, vsekakor pa tega ni zavezan izvesti v
postopku njegovega sprejemanja na ob6inskem svetu.

43. err:

Opredel.juje izloeitev v nasprotju z 37. clenom Zakon o integriteti in prepreaevanju korupctje
(Uradni list RS, 5t. 69/11 - uradno preeiseeno besedilo). predlagamo, da izlocitev dlana
nadzornega odbora na lastno Zeljo (zahtevo) prestavite v prvi odstavek, saj mora vsak sam
primarno storiti vse, da se izloei v primeru konflikla interesov (sele nato pride v postev izloeitev
na predlog nadzornega odbora ali nadzorovane osebe).

60. dlen:

Navedeno doloabo je treba ertati, saj pogo.ie za odlocanje javnih usluzbencev o upravnih
zadevah urejata Zakon o splosnem upravnem postopku in Uredba o izofiazbi in strokovnem
izpitu za vodenje in odloeanje v upravnem postopku (Uradni list RS, St. 12l13).



62. ilen:

V zyezi z izloditvijo Zupana in direktorja obeinske uprave posebej opozarjamo na ureditev v 38.
elenu Zakona o splosnem upravnem postopku, ki dolo6a, da o izloeitvi tajnika oziroma direktorja
uprave samoupravne lokalne skupnosti odloea Zupan, o izloeiwi Zupana pa odloaa predstavniSki
organ samoupravne lokalne skupnosti (obdinski svet). Ker je Zakon o splosnem upravnem
postopku specialni zakon za vodenje upravnega postopka, je treba kljub drugaeni ureditvi v
Zakonu o lokalni samoupravi uporabiti te dolodbe.

63.6len:

69, ilen:

Zadnji odstavek je nepotreben glede na podatke iz delovnega obiska na obdini

76.6len:

Delovanja krajevnih skupnosti ni dopustno financirati s prostovoljnimi prispevki fizidnih in
pravnih oseb ali samoprispevkom. 29. 6len Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, St. 87/01)
namrec doloea, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati dolodba drugega stavka
drugega odstavka 47.b alena Zakona o lokalni samoupravi ter dolocba prvega odstavka '19.6

elena istega zakona, kolikor doloea, da se delovanje ozjega dela obeine, ki je pravna oseba,
financira s samoprispevkom.

77. eleni

Ob6inski svet ne more razpustiti sveta krajevne skupnosti. Gre za da neposredno voljena
organa. Prvi odstavek nima pravne podlage, je nezakonit, zato gaje treba ertati.

108. dlen:

Crtati je treba doloebo, da obaina na podroeju gospodarskih javnih sluZb zagotavl.ia
pregledovanje, nadzorovanje in disdenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zradnikov zaradi
varstva zraka (dimnikarska sluzba), saj je ta dolocba v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo
okolja.

114.61en:

Dolocbe tretjega, eetrtega in petega odstavka .ie treba uskladiti z Zakonom o stvarnem
premoZenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti tako glede razmejiwe med pristojnostmi
obeinskega sveta in Zupana kot tudi glede neodpladne pridobitve nepremienega in premienega
premozenja.

Opozarjamo, da so se dolocbe o obeinskem pravobranilstvu spremenile z Zakonom o ukrepih
za uravnotezenje javnih financ obein (Uradni list RS, St. 141151, ki je po novem urejeno v SO.c
6lenu Zakona o lokalni samoupravi. Predlagamo, da se besedilo tega dlena spremeni tako, da
se doloci le, da obdinsko pravobranilstvo ureja zakon.



124. ebni

ZadolZevanje in izdajanje poroStevje urejeno v Zakonu o financiranju obdin (Uradni list RS, 5t.

123106, 57108, 36111 in 141'15 - ZUUJFO). Glede soglasja (ki ga izda obdinski svet) je treba
uporabljati 10.9 6len Zakona o financiranju obCin. Vprasanja, ki so urejena Ze v zakonu, se iz
razloga pravne varnosti ne urejajo tudi v statutu ob6ine.

2. Poslovnik ObEinskega sveta Ob6ine Moravske Toplice (v nadal.,evanju: poslovnik
obeinskega sveta)

Na delovnem obisku je bilo pojasnjeno, da ima obcinska uprava Ze pripravljeno novo besedilo
Poslovnika Obiinskega sveta Obeine Moravske Toplice, zato se nekatere opombe nanasajo
tudi na ta osnutek (kar je posebej navedeno).

Nase ugotoviwe pri posameznih alenih poslovnika obeinskega sveta so naslednje:

4- Elen:

Manjka navedba razlienih sej obdinskega sveta. To je Ze urejeno v novem besedilu poslovnika

6. dlen:

Terminologrjo (peeayzig) je treba poenotiti z zakonodajo. ZLS doloea v tretjem odstavku 10.

6lena, da imajo samoupravne lokalne skupnosti Zig. To je Ze urejeno v novem besedilu
poslovnika

8.6len:

Prve seje obdinskega sveta ne vodi Zupan, temved najstarejsi izvol.ieni svetnik oziroma elan
sveta, ki ga na predlog najstarejsega doloei svet - v skladu s 15.b dlenom ZLS. To je Ze urejeno
v novem besedilu poslovnika.

11. ilen:

Treba je ertati tretji odstavek 11. elena poslovnika obdinskega sveta, ki dolo6a, da alanom
obdinskega sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha elanswo v vseh obeinskih organih in
organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenovani kot predstavniki
obdinskega sveta, saj so bili za 6lane imenovani kot predstavniki obdine in ne kot obdinski
svetniki. Clanstuo v organih javnih zavodov in javnih podjetij namred ni vezano na njihov
mandat elana obainskega sveta, saj imajo ti organi svojo (doloaeno) mandatno dobo. To velja
tudi za drugi stavek v 12. elenu poslovnika obdinskega sveta.

13. 6len:

Dikcija tega 6lena je v nasprotju z dolodbo 83. dlena Ustave RS, ki daje pravico do imunitete
zgolj poslancem drZavnega zbora. Dolodba je nepotrebna in zato predlagamo drtanje.

15. ilen:

Obdina Moravske Toplice ima direktorja obdinske uprave, zato je treba prilagoditi terminologijo v
celotnem besedilu. To je Ze urejeno v novem besedilu poslovnika.


