
Popravka obrazložitve 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

K 1. in 3. členu 

Črtanje osme trinajste alineje 27. člena statuta (1. člen predloga) in sprememba devete alineje 

51. člena statuta (prvi odstavek 3. člena predloga) sta potrebna zaradi uskladitve s tretjim 

odstavkom 14. člena ZSPDSLS, ki določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 

premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za 

izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. 

Zakon tako mestnemu svetu ne omogoča več omejevanja odločanja župana o pravnih poslih. 

 

Črtanje trinajste osme alineje 27. člena statuta (1. člen predloga) je potrebno zaradi uskladitve z 

ZLS, ki v drugem odstavku 34.a člena določa, da se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo 

opravljal poklicno, v soglasju z županom. Na podlagi navedenega mestni svet ne more imeti več 

pristojnosti o odločanju o poklicnem opravljanju funkcije podžupana. V zvezi z navedenim je 

tako potrebno v 51. členu dodati novo alinejo (drugi odstavek tretjega 3. člena predloga), ki bo 

določala, da je v pristojnosti župana tudi dajanje soglasja o poklicnem opravljanju funkcije 

podžupana. 
 
K 2. in 4. členu 

Spremembi 35. člena statuta (2. člen predloga) in 58. člena statuta (4. člen predloga) 

predlagamo zaradi poseganja v zakonsko materijo, ki jo ureja ZLS. ZLS v drugem odstavku 19. 

člena določa, da člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega 

odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi, ter v tretjem odstavku 32.a člena, da člani 

nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih 

delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki 

so uporabniki proračunskih sredstev. Določanje nezdružljivosti članstva v organih občine 

posega v ustavne pravice posameznika in iz tega razloga nezdružljivosti ne more določati statut 

občine, temveč lahko to določa le zakon.  

 

K 5. členu 

Glede na to, da je statut občine tudi statut ožjega dela občine, mora statut občine tudi za ožje 

dele občine vsebovati vse statusne določbe od imena, sedeža, območja, števila članov sveta, 

določbe o zastopanju in omejitvah pravne sposobnosti, zato predlagamo, da se doda nov 58.a 

člen, ki bo določal število članov sveta četrtnih skupnosti po posameznih četrtnih skupnosti. 

 

K 6. členu 

Glede na spremenjeni 19.č člen ZLS, ki je usklajen z Zakonom o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), ki določa, da so ožji deli 

občin neposredni uporabniki proračuna, je zaradi uskladitve z omenjenima zakonoma potrebno 

spremeniti prvi odstavek 61. člena, peti odstavek omenjenega člena pa je potrebno črtati. 

 

K 7. členu 

Prvo alinejo drugega odstavka 87. člena je potrebno spremeniti, saj zaključni račun ni odlok, 

temveč je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 

ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  
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