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OBEINSKISVET
OBCINE ROGATEC

Stevilka: 007 I -0001 l2O1 8
Datum: 14.2.2018

Zadeva:. Predlog Statutar Obdine Rogatec

Na podlagi '16. in 116. tilena Statuta Obcine Rogatec (Uradni list RS, 5t.67114 - uradno predi5deno
besedilo) in v skladu z 135, in 613. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni list
RS, 5t. 67114 - uradno preciSileno besedilo) Zupan Obdine Rogatec predlaga Obcinskemu svetu
Obdine Rogatec v obravnavo predlog Statuta Obdine Rogatec.

Predlagatelj predlaga, da Obdinski svet Obdine Rogatec obravnava in sprejme Statut Obdine Rogatec
po rednem postopku, kljub temru, da gre za uskladitev statuta z Ustavo RS in zakoni, na podlagi
priporodil Ministrstva za javno uprravo, SluZbe za lokalno samoupravo.

L Razlogi za sprejr:m akta

Ministrstvo za javno upravo, SluZba za lokalno samoupravo, je opravila pregled usklajenosti Statuta
Obdine Rogatec in v okviru strokovne pomodi predlagala uskladitev Statuta z veljavno zakonodajo.
Priporodila oz. predlogi s;o bili v celoti upoStevani. Najvedkrat gre za trtanje dolodb statuta, kijih ureja
zakon in gre pri tem za nepotrebno podvajanje. Dodatno so bili opravljeni dolodeni manj5i vsebinski
popravki.

2. Finandne posledice

S sprejemom Statuta Obdine Rogatec neposrednih finandnih posledic na proradun ne bo.

3. ObrazloZitev

Vsebinska obrazloZitev izhaja iz dopisa Ministrstva za javno upravo, SluZbe za lokalno samoupravo,
St. 037-63/201712, z dne 7 .12.2017 , ki je v prilogi.

Vsebino statuta bo obrarrnavalo tudi pristojno delovno telo obdinskega sveta, to je Statutarno - pravna
komisija, katere stali5de lco posredovano na sami sejr.

Priloga:
- dopis Ministrstva za javno upravo, SluZbe za lokalno samoupravo, St. 037-631201712, z dne

7.12.2017
- Predlog Statuta Obdine Flogatec - 1. obravnava
- Statut Obcine Rogatec (lJradni list RS, 5t.67114 - uradno predi5deno besedilo)
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Strokovna pomo6 obbinam - OPOZORILO

Ministrstvo za javno upravo, SlurZba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a 6lenaZakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS,5t,94/07 - uradno predi5deno besedilo,76108,79109,51l1O,4Ol12 -
ZUJF,14115 -ZUUJF(1,76116 - Odl. US;v nadaljevanju ZLS) opravila pregled usklajenostistatuta
Obcine Rogatec (Uradni list RrS, 5t. 67114, v nadaljevanju: Statut) in Poslovnika Ob6inskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni list ItS, 5t. 67/14, v nadaljevanju: Poslovnik OS) z Ustavo Republike
Slovenije, ZLS, Zakono m o inbgriteti in prepredevanju korupcije (Uradni list RS, 5t. 69/11 - uradno
prediSdeno besedilo),2lakonom o dostopu do informacijjavnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 51/06 -
uradno prediSdeno besedilo, 11'7106 - ZDavP-2, 23114 in 50114, 19i 1 5 - Odl. US, 102115), Resolucijo o
normativnidejavnosti (Uradni list RS, 5t. 95/09), Zakonom o financiranju obdin (Uradni list RS, 123106,
57108,94110 - ZlU, 36111, 40112 - ZUJF in 14115 - ZUUJFO; v nadaljevan ju: ZFO-1), Zakonom o
samoprispevku (Uradnilist RS, 5t. 87/01;v nadaljevanju: ZSam-'1), Zakonom o javnih financah (Uradni
list RS, 51. 11111 - uriadno prerdi5deno besedilo, 14113 - popr. in 101113,55/15 - ZFisP,96/15 -
Zf PRSl6'17; v nadaljevanju: ZJI=), Zakonom o stvarnem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list lRS,5t. 86/'10,7st12, 47t13 - zDU-1c, sot14,9otj4 - zDU-1tin14t1s -
ZUUJFO,76115: v nadirljevanjur: ZSPDSLS), ter usklajenosti Poslovnika Nadzornega odbora Obdine
Rogatec (ni objavljen!, 'r nadaljervanju: Poslovnik NO) z navedeno zakonodajo, v kolikor se nanasa na
delovanje nadzornega odbora in Pravilnikom o obveznih sestavinah porodila nadzornega odbora
obdine (Uradni list RS, St. 23l0€l), pregledala organiziranost obdine v skladu z zakonom in ugotovila v
nadaljevanju navedene neskladnosti.

Uvodoma opozarjamo, da se ponekod v statutu ponavljajo dolocbe izZLS in drugih zakonov. Menimo,
da bi bilo treba glede tistih vpra5anj, ki so Ze urejena v zakonu, navesti le, da to ureja zakon, saj
obdina ni pristojna za drugadno urejanje zakonske materije, natandneje pa je treba urediti tista
vpra5anja, glede katerih je v iZLS ali drugem zakonu dolodeno, da jih je treba urediti v statutu.
Prepisovanje dolodb zetkonov ni priporodljivo zaradi pravne varnosti, saj se zakonodaja spreminja,
obdine pa sprememb nt,' sprem[iajo in statutov ter drugih obdinskih predpisov ne uskladijo, kar SluZba
za lokalno samoupravc) pogosto ugotovi pri strokovnih nadzorih. Prav tako priporodamo, qa se v
predpisih uporablja istorrrstna term inologija.



1. Statut Obdine Rogatec

Statut Obdine Rogatec: ni v skladu z Ustavo RS z Ustavnim zakonom o spremembah 121., 140. in
l43.6lenaUstaveRepublikeSlovenije(UradnilistRS,St.33/9'1-1,42197,6612000,24103,69/04,68/06
in 47113,75116).

. 3. dlen Statulla je v rreskladju z drugim odstavkom 140. dlena Ustave RS (in z prvtm
odstavkom 24. dlena Z1_S):

. drugi odstavek 5. dlena Statuta je v neskladju z 143. clenom Ustave RS, ker doloda da obdina
samostojno odloda o povezovanju v SirSe lokalne samoupravne skupnosti na nadin in po
postopku, predpisanem v zakonu;

o peta alineja 2. odstavka 16. dlena Statuta je v neskladju z drugim odstavkom 140. dlena
Ustave RS, ker dolo6a, da obdinski svet daje soglasje k prenosu nalog iz drZavne pristojnosti
na obcino.

Statut Obdine Rogatec ni uskliajen z dolodbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.
94107 - uradno prediSc;eno besedilo, 76108, 79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO , 76t16 -
Odl. US; v nadaljevanjirZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju zzakonom ureja:

o predlagamo, cla se v drugem odstavku 16. dlena doda nova alineja in sicer >-
sprejema sklep o doloditvi vrednosti todke za izra\un nadomestila za uporabo
stavbrega zemljiSda<;

o uskladiti tretjo alinejo drugega odstavka 16. dlena z dolodbo drugega odstavka 49.
dlena,ZLS;

o petiin Sesti odstavek'18. dlena doloda 35. dlen ZLS,zato predlagamo drtanje;
o sedmi odstavek 20. dlena doloda, da se za vsako sejo obdinskega sveta poSlje vabilo

med drugim tu,Ci predsedniku nadzornega odbora obdine, kar je v nasprotju z vlogo in
poloZaqem nadzornega odbora, saj je nadzorni odbor samostojni organ obdine; se je
pa predsednik nadzornega odbora dolZan udeleZiti seje obdinskega sveta, kadar se
obravnavajo vpra5anja iz njihove pristojnosti oz. njihovega podrodja dela (npr.
porodilo o opravljenem nadzoru), sicer pa se sej obdinskega sveta ne udeleZuje;

o 22. dlen delonna doloda 37.a clen ZLS in razlogi za prenehanje mandata 6lana
obdinskega sveta se ne ugotovijo le na podlagi pravnomodne sodbe ali pisnega
obveslila o odlrrditvi dlana obdinskega sveta, kot je navedeno v drugem odstavku 22.
clena Statuta, pac pa so razlogi taksativno navedeni v 37.a dlenu ZLS, zato
predlagamo uskladitev, oz. drtanje tistih delov, ki so prepisani iz ZLS-ja, oziroma
drugegya zakona; predlagamo, da se napi5e da navedeno ureja zakon;

o dolodkra zadnjega odstavka 29. 6lena je napadna, zato jo je potrebno uskladiti z
dolodbo drugega odstavka 34.a clena ZLS,

o 31. dlen doloda 33. dlen ZLS,zato predlagamo drtanje;
o 37. dlen doloda ZLS, predlagamo drtanje,
o glede na dolodbe dlenov, ki se tidejo nadzornega odbora (38. do 54. 6len)

pojasnjujemo naslednje; naloge nadzornega odbora doloda 32. dlen ZLS, zato
opozarjamo na napadno dolodanje pristojnosti nadzornega odbora v smislu razmerja
med organi obrline. Organi obdine: Zupan, obdinski svet in nadzorni odbor niso med
seboj v hierarhidnem razmerju, ampak v soodvisnosti. Nadzorni odbor ne pregleduje
celotnega proraduna ali celotnih zakljudnih ra6unov obdine, javnih podjetij, zavodov,
itd., ampak le pros2ms=.e postavke v njih, poleg tega pojasnjujemo, da obdinski svet,
niti Zupan ne ntoreta nalagati dela nadzornemu odboru, saj je le-ta samostojni organ
obdine, ki si sam doloda delovne naloge z letnim programom dela. Zupan in obdinski
svet sicer lahk,c predlagata, vendar nadzorni odbor sam odlodi, katere nadzore bo
opravil. Pojasnjujemo, da je proradun obdine temeljni programski akt obdinskega
sveta, katerega izkljudni predlagatelj je zupan, zato bi opredeljevanje nadzornega
odborat do tega akta bilo poseganje v pristojnosti drugih dveh organov obdine. NLj
opozorimo, da ima zakljudni radun naravo splosnega akta, teh pa nadzorni odbor
nima pravice nadzorovati. Pojasnjujemo tudi, da se dlan nadzornega odbora oz.
predsednik nadzornega odbora udeleZi seje obdinskega sveta, kadar je izrecno



vabljen k todlti dnevnega reda, ki se nana5a na vsebino delovanja nadzornega
odboria. V takem primeru se za udeleZbo na seji dogovorita Zupan kot sklicatelj
obdins;kega sveta in predsednik nadzornega odbora. Prav tako so vse postopkovne
dolodtle predrnet Poslovnika nadzornega odbora, zato predlagamo, da preverite
dlene in dolodbe, ki se nana5ajo nanj in jih uvrstite vanj. Glede na 42. tlen
pojasrtlujemo, da nadzorni odbor opravlja nadzor pri nadzorovanih subjektih, zato ne
odtujuje dokunrentacije, niti ne zahteva kopiranje obseZnih gradiv, pad pa v dogovoru
z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta dolodi das in pooblaS0eno osebo, ki bo
sodelovala pri nadzoru na sedeZu nadzorovanega subjekta (>in situ<). Predlagamo,
da prerverite dolodbe dlenov, ki so prepisane ali vsebovane v Pravilniku o obveznih
sestav'inah porodila nadzornega odbora obdine (Uradni list RS, 5t. 23109) aliv ZLS, in
jih ddate;

o v zvezi z 53. rllenom pojasnjujemo, da se tudi za dlane nadzornega odbora obcine
smiselno uporablja. dolodba Sestega odstavka 34.a dlena ZLS, kot velja za dlane
obdin:ikega sveta. dlani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in
imajo pravico do pladila nagrade, kije dolo6ena z aktom, ki ga sprejme obcinski svet
(npr. Pravilnik o vi5ini in nadinu dolodanja plad Zupana, dlanov obdinskega sveta,
obcinske volilne komisije ter nadzornega odbora ter o drugih nadomestilih in
povratlilih). Kcmisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, je organ, kije
pristojen za spremljanje nagrajevanja in ki na podlagi porocil predsednikov vodi
evidertco o prisotnostina sejah, kar je podlagazaizplatilo. Poleg tega pa lahko imajo
dlani rradzornerga odbora pravico do pladila dodatne nagrade, ko opravijo konkreten
nadzor. Pri tenn je potrebno upoStevati, da tudi za dlane nadzornega odbora (kotza
obcinske funkc;ionarje)velja splo5na omejitev izZLS, da letniznesek vseh prejemkov
ne sme presegati 7 ,5 o/o bruto plade Zupana;

o dolocbra prvegia odstavka 74. Elena pomeni poseg v volilno pravico (voljeni organi),
zalo jt> je potrebno drtati. Voljenih organov ni fiogode razpustiti, de zakon tega
izrecnrl ne doloda. Poleg tega volitve v svete oZjih delov razpi5e Zupan;

o drugi odstavek 77. dlena doloda viSji odstotek za sklic zbora obdanov, kot ga doloda
ZLS v tretjem ,cdstavku 45. dlena; v takSnem primeru, kot je dolodeno v Statutu, gre
za om,ejevanje pravice obdanov do neposrednega sodelovanja pri odlodanju v obdini,
ker je ,Joloden vi5ji odstotek kot v zakonu, zato je potrebna uskladitev z dolo6bo ZLS;

o 83. dlern govori o zahtevi za razpis referenduma. Predlagamo, da Statut dolodi tudi
moZnost elektronskega dajanja pobude, kar sicer omogoda Zakon o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, St.26107 - uradno predi5deno besedilo);

o zadnja alineja drugega odstavka 92. dlena ni v skladu Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu;

o dolo6be poglavja Vll. PremoZenje in financiranje obdine, ki se nana5ajo na ravnanje s
premidrnim in nepremidnim premoZenjem obcine urejaZakon o stvarnem premoZenju
drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 86/'10, 75112,47113 -
ZDU-|G, 50114, 90114 - ZDU-1\, 14115 - ZUUJFO in 76115) in Uredba, zato
predlallamo, da preverite dlene (in njihovo skladnost), ki se nana5ajo nanj oz. so
prepis tega zakona ali drugega zakona, npr. Zakona o javnih financah, Zakon o
financiranju obrlin in jih crtate in navedete da navedeno ureja zakon;

o predlagamo, da v prvem odstavku'115. dlena dodate tudi splo5na akta odredbo in
navodilo;

o dolodbe poglal'ij lX. Varstvo obdine v razmerju do drZave in Sir5ih lokalnih skupnosti
in X. l{adzor nad zakonitostjo dela ne sodita v Statut, ker to ureja ZLS, zato
predlagamo drtanje.

Statut Obcine Rogatec ni usklajen zZakonom o dostopu do informacij javnega znalala (Uradni list
RS, St. 51/06 - uradnc) prediSdreno besedilo, 117lOG - ZDavP-2, 23114, 50114, 19115 - odl. US in
1 021 1 5 - v nadaljeva n1u ZDIJZ):

o predlagamo, da se zadnji odstavek 13. dlena Statuta uskladi z ZDIJZ, ki ureja
postopek, ki vsakomur omogoda prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega
znataia, s katrerimi razpolagajo drZavni organi, organi lokalnih skupnosti, javne
agenc je, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilcijavnih pooblastil in



izvqalci javnih sluZb. ZDIJZ pri tem ne doloda, da morajo prosilci pri tem izkazati
oravni interes.

2. Poslovnik Obdinskrega sveta Obdine Rogatec

Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec ni usklajen z dolo6bami Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 5t. 94/rl7 - uradno predi5deno besedilo, 76108,79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 -
ZUUJFO, 76116 - Odl. US; v naLdaljevanju ZLS), ker ne ureja oziroma v nasprotju zzakonom urela'.

o 14. cleln govori o imuniteti; opozarjamo, da Ustava RS v 83. dlenu doloda imuniteto
za poslance DlrZavnega zbora in da za druge funkcionarje Ustava tega ne doloda,
zato predlagarno drtanje;

o glede na poglavje lll. Pravice in dolZnosti clanov obdinskega sveta podajamo
pojasnilo, da so sredstva zafinanciranje svetni5kih skupin in neodvisnih svetnikov iz
obdins;kega proraduna namenjena zaizvrilevarye funkcije clana obdinskega sveta, ne
glede na to ali gre za svetnike, izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske
svetnike, izvoljene v obdinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev.
Obcinski svet kot eden od organov obdine ima v okviru obcinskega proraduna
namred posebno proradunsko postavko. Zato je zanj treba pripraviti tudi finandni
nadrt l<ori5denja sredstev. Znotral te prora6unske postavke so sredstva za sejnine,
potne stro5ke za morebitne sluZbene poti dlanic in clanov obdinskega sveta, za
izobrer2evanjel, nakup publikacij in podobne stro5ke, povezane z opravljanjem
funkcije dlana obdinskega sveta. Brez splo5nega akta, ki ga sprejme obdinski svet,
noben drug stroSek ni dovoljen. V praksi v urejenih obdinah proces poteka tako, da
vodja svetniSl<e skupine predlaga Zupanu (ali njegovemu pooblaScencu) izdajo
narodilnice (npr.za nakup strokovne literature), tapaizda narocilnico. ee bi bilo
predlagano pletcilo za storitev ali blago, ki ni povezano z opravljanjem funkcije dlana
obdinskega sveta,2upan tako placilo zavrne. Splo5ni akt, kije omenjen spodaj,
praviloma naSteva primere, za kaj se sme sredstva porabiti, vendar ne glede na to
obdinam vedno svetujemo, da mora biti v njem sploSna dolodba, da so sredstva
namenjena op,ravljanju funkcije 6lana obdinskega sveta. Obcinski svet se lahko
odlodi, da v olr:viru proradunske postavke za obdinski svet nameni posebno kvoto
proradunskih sredstev tudi za delovanje svetniSkih skupin oziroma samostojnih
svetnil<ov. V tem primeru mora sprejeti poseben akt (Pravilnik o sredstvih za delo
svetniiikih skupin in samostojnih svetnikov), vi5ina sredstev pa se dolodi vsako leto v
prorai;unu. Pravilnik podrobno dolodi pravice in dolZnosti svetniSkih skupin in
samostojnih sv'etnikov, na6in dolodanja vi5ine tovrstnih sredstev, namene, za katere
lahko svetniSke skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo ter nadzor nad
namenskostjo porabe. Sredstva so del integralnega proraduna obdine in se vodijo na
posebni postalki ter se jih ne nakazuje na radune politidnih strank ali naza ta namen
odprte radune svetni5kih skupin, za ta namen ustanovljenih dru5tev ali na osebne
racune obdinskih svetnikov. Porablja se jih v skladu s predpisi o javnih financah.
Vodja svetniSkr= skupine ali samostojni svetnik je predlagatelj zaizplacila, medtem ko
so podpisniki oziroma odredbodajalci Zupan in od njega poobla5denijavni usluZbenci
v sklaclu s pravili izvr5evanja obdinskega proraduna in finandnega poslovanja obdine.
Kot smo 2e zapisali, se sredstva uporabljajo izkljudno za kritle stroSkov povezanihz
izvrSevanjem funkcije clana ob6inskega sveta (izobraZevanje, strokovna literatura,
potni stro5ki pri izvrSevanju funkcije dlana obdinskega sveta ipd.);

o drugi odstavek 22. dlena doloda, da se vabilo za sejo obdinskega sveta poSlje tudi
predse,dniku nadzornega odbora obdine; opozarjamo, da je to napadno, saj je v
nasprotju z vlogo in poloZajem nadzornega odbora. Nadzorni odbor je samostojni
organ obcine. Se je pa predsednik nadzornega odbora dolZan udeleZiti seje
obdinsl<ega sveta, kadar se obravnavajo vpra5anja iz njihove pristojnosti oz.
njihovr:ga podrodja dela (npr. porodilo o opravljenem nadzoru), sicer pa se sej
obcinsl<ega sverta ne udeleZuje;

o 23. dlen doloda izredno sejo; opozarjamo, da pojem >izredna seja< pomeni skrajsane
roke slllica sejer, ne pa >izredne< vsebine take seje. Pojasnjujemo, da 35. dlena ZLS,



med clrugim drrloda, da Zupan sklicuje seje obdinskega sveta v skladu z dolocbami
statuta-obdine in poslovnika obdinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj Stirikrat
letno. Zupan rnora sklicati sejo obcinskega sveta, de to zahteva najmanj detrtina
dlanov'obdinskega sveta, seja pa mora bitiv petnajstih dneh potem, ko je bila podana
pisna ,zahteva za sklic seje. ee Zupan seje obdinskega sveta ne sklice v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko sklidejo 6lani obdinskega sveta, ki so zahtevo
podali. V nave,Cenih primerih, kot to doloda 23. dlen Poslovnika greza redno sejo, kot
jo doloea ZLS, zato predlagamo dftanje izraza >>izredna<<',

23.a i;len doloda dopisno sejo. Pojasnjujemo, da se na dopisnih sejah odloda o
enostavnih in manj pomembnih, vendar nujnih odlocitvah. Na dopisni seji tudi ni
mogorle odloi;ati o splo5nem aktu, o proradunu ali drugih finandnih obveznostih
obcinel ter o ketdrovskih zadevah. Prav tako navedeni dlen doloda, da se glasovanje
na dopisni serji med drugim opravi tudi z osebnim telefonskim glasovanjem;
opozarjamo, cla telefonsko glasovanje ni dopustno, saj ga ni mogoce preveriti in
omogoda zlorarbo; pri dopisni seji je kljudno, da so vsi postopki - sklepdnost seje ter
izid glasovanja dokazljivi; predlagamo uskladitev dlena;
27. 6len doloda, da so seje obdinskega sveta javne in da se javnost seje zagotavlja z
navzorlnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega obveSdanja na sejah sveta.
Pojasnjujemo in opozarjamo na zamenjevanje instituta >javnosti dela< in >javnih<
sej. Jarvnost dela se zagotavljazjavno objavo sklepov obdinskega sveta na spletni
strani obcine, rs sporodili za javnost ipd. Opozarjamo, da se morajo obdani, de Zelijo
prisostvovati na seji, predhodno pisno najaviti, saj mora biti navzodnost javnosti na
sejah vedno nadzorovana, da lahko obdina zagotovi pogoje za nemoteno delo
obdinskega svr:ta;
predlagamo, dia v predzadnjem odstavku 27. dlena na koncu stavka dodate 5e >ali 6e
vsebujejo podatke, ki so v skladu zzakonom, drugim predpisom ali sploSnim aktom
obcine oz. druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oz. drZavna,
vojaSka ali urarlna tajnost.<;
39. dlen doloila ukrepe, kijih sme predsedujodi izredi za kr5itev reda na seji.
Predlagamo, da clen dopolnite z >nepoobla5deno avdio-video snemanjem seje<.
Snemirnje sejer je v skladu zZakonom o varstvu osebnih podatkov biometridni zapis,
kizahleva posr=ben reZim, skladno s stali5dem Informacijskega poobla5denca RS, 5t.
07 12-211201 0l 1 121 z dne 23.6.201 0;
zadnji odstavc'k 43. dlena napadno doloda sklepdnost za sprejem odloditve;
opoza{amo, dia je za sklepdnost potrebna prisotnost ved kot polovice dlanov organa
(polovica + 1);
drugi crdstavek 45. dlena doloda, da lahko poda predlog zatalno glasovanje Zupan ali
najmanj ena detrtina vseh dlanov sveta; predlagamo drtanje te dolodbe, ki je v
nasprcrtju z ZLS; predlog lahko da vsak dlan sveta;
glede na todko 5. Zapisnik seje obdinskega sveta, pojasnjujemo naslednje: glede
vsebine zapisnika seje (v povezavi z 52. dlenom Poslovnika Obcinskega sveta in 28.
clenorn Poslovnika Nadzornega odbora) pojasnjujemo, da je podlaga za pripravo
zapisnika poslovnik kot pravni akt in tako mora zapisnik vsebovati: prisotnost,
ugotavljanje sklepdnosti, dnevni red, potrditev zapisnika prejSnje seje, sprejete sklepe
in rezultate glarsovanja pri vsakem sklepu - Stevilo glasov za in Stevilo glasov proti.
53. dlen doloda, da se seja sveta zvo6no, lahko pa tudi slikovno snema. Pri tem
opoza{amo, da se razprave posameznih udeleZencev seje ne pi5ejo oziroma se ne
povzemajo v zapisnik, ker so z vidika odlodanja kolektivnega organa nepomembne.
Opozarjamo, cla je glede snemanja na nosilec zvoka potrebno upo5tevati stalisde
Informacijskega pooblaSdenca Republike Slovenije. Ta je namred v svoji odlocbi St.
0712-11201314?-43 z dne 21.11.2013 o dopustnosti snemanja sej obcinskega sveta in
objavi posnetkov opozoril, da je utemeljena hramba posnetka dokler obstajajo razlogi
zanjo, to pa je dokler ni potrjen zapisnik seje. ee je poslovnik pravico poslu5anja
magn€rtograma omejil na dlane organa ali navzode na seji, ni v nasprotju zzakonom.
Takinir dolodba sledi Ze omenjeni dolodbi informacijskega poobla5denca.lz odlodbe
izhaja tudi, da je nedovoljeno vsako drugadno nepooblaSdeno avdio in video
snemanje s telefoni, tablicami ali drugimi osebnimi napravami. Tako imenovani



biometridni :zapisi sodijo v kategorijo za5dite osebnih podatkov, zato je
nepoobla5deno snemanje mogode opredeliti kot huj5o kr$itev reda na seji, kar je bilo
navedeno Ze predhodno; predlagamo uskladifue dlenov;

o drtanje druger alineje 3, odstavka 57,6lena, saj je to pristojnost Komisije za
preprrabevanjer korupcije;

o za 6i'. dlenom predlagamo nov 67.a dlen Poslovnika Obdinskega sveta in sicer
uredilev sodelovanja prebivalcev pri pripravi predpisov. Poslovnik ne omogoda
deianskega sodelovanja javnosti pri pripravi odloka. Pri urejanju tega podrodja Je
'treba urediti sestavne dele predloga odloka tako, da vsebujejo elemente, kiJih
zahteva Resc,lucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, St. 95/09, v nadaljevanju
ReNDej) to je uvod, v katerem so zapisani razlogi za sprejem, cilji in nadela ter
poglavitne reilitve, povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo (na obdinski ravni
so to ob6ani (splet, oglasne deske, dru5tva, oZji deli obdine)). Vsak predlog odloka, ki
se netnaSa ali na posami6no ali na vse oZje dele ob6ine, in posega v naloge,
prenesene njim v izvajanje, je treba poslati v obravnavo svetom oZjih delov obdine,
Sodelovanje javnosti prioblikovanju odloka pa je treba ureditiv skladu s smernicami
za to sodelovianje tako, da bodo uresnidena najmanj minimalna priporodila iz citirane
resolt.tcije. Priporoden rokza razpravo je v razponu 30 do 60 dni, Ta rok je treba
upo5llevati za javno obravnavo vseh obdinskih predpisov, ne le proraduna, ee
povzamemo: obstaja faza priprave predpisa in faza sprejemanja predpisa. Javnost
mora bitivkljudena Ze v prvo fazo,v pripravo temeljnih.re5itev, kijih bodo vsebovali
predpisi in sir:er takrat, ko ti nastajajo, ne pa Sele v drugi fazi, med prvo in drugo
obravnavo na obdinskem svetu. Tudi v postopku za sprejem proraduna (poglavje Vl.
Akti obdinskega sveta in podpoglavje 5, Postopek za sprejem proraduna) je potrebno
urediti sodelovanje prebivalcev pri pripravi predpisov (t.i. participativni proradun);

o 91. 6len govori o poStopku za sprejem prediSdenega besedila - UPB; le-tega obdinski
svet na seji obravnava brez tazptave, zato ni mogode vlagati amandmajev, saj gre
zgoll za potrrlitev identiEnosti besedila Ze sprejetih predpisov - greza enofazni
postopek - hitri postopek (ni amandmajev) - in drtanje zadnje alineje prvega
odsta'rka 77. 6lena (ZLS dolodbe o tem ne vsebuje, zato je v takSnem primeru
pomembna analogija kolektivnih organov, saj tudi drZavni zbor potrdi UPB brez
raz prave - dolodba 153. 6lena Poslovnika drZavnega zbora);

o pogla'rje Vll. Volitve in imenovanja, podpoglavje 2.lmenovanje podZupana ne
vsebu[e nobenega dlena? - nomotehnidno urediti;

o nomotehnidno urediti zadnji del Poslovnika - manjka vam poglavje Prehodne in
kondne dolodbe.

Opozarjamo, da so nomotehrridno strokovno pravilno izdelani ter na uporabi enotne nomotehnike
temeljedi in urejeni predpisi pomemben sestavni del in element pravne varnosti v pravni drZavi.
Predlagamo vam, det preverite nomotehnidne smernice, ki jih jeizdala SluZba Vlade RS za
zakonodajoinso dostoone na spletnem naslovu

obdinskehtto://wvvw.svz.oqv.si/sildelavnja podrocia/nomotehn motehnicne smernice/ in
predpise, v delih kjer Sr: niso in tudi slovnidno, uskladite z njimi.



Druge ugotovitve

Obdinski proradun je najpomembnejSi programski akt obcine, njegova vsebina se neposredno ali
posredno nana5a na F)rav vse prebivalce. Zato mora biti v skladu z nadelom transparentnosti in v
skladu zZakonqm o dcrstopu do informacij javnega znataja enostavno dostopen tako v 6asu priprave,
kot po njegovem sprejemu na obdinskem svetu. Nekatere mednarodne organizacije ocenjujejo javne
oblasti tudi na podlagi enostavne javne dostopnosti njihovih proradunskih dokumentov. Pri pregledu
vaSe spletne strani je tril obdinski proradun najden v rubriki - Ob0inska uprava, v podrubriki Proradun
in finance - Proradun; povezave na splo5ne akte pa v rubriki - Organi obdine, v podrubriki Obdinski
svet - Poslovnik obdlnskega sveta in Statut obdine, v podrubriki Nadzorni odbor - Poslovnik
nadzornega odbora, kar je pohv'alno.

Odprava ugotovljenih nesklaclnosti

Ministrsfuo za javno uFrravo prerdlaga obcinskemu svetu, Zupanu in nadzornemu odboru, da opravijo
uskladitev statuta, poslovnika obdinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora z zakoni v
najkraj5em moZnem rol<u in nalcozneie do konca meseca iuniia 2018 ministrstvo o tem obvestijo tako,
da mu po5ljejo podatke o sprejetih usklajenih predpisih in njihovih uradnih objavah.

S spo5tovanjem,

mag. UrSka BorSic
Vi5ja svetovalka dr. Roman Lavtar

Vodja sluZbe

VROEITI:

- Naslovnik po elektrrtnski po$ti

- Spis. tu


