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PREDLOG STATUTA 

 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE SLOVENSKE KONJICE 

I. SPLOŠNO 

PRAVNA PODLAGA: 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 

 
1 Opis stanja in pravna podlaga 

64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) določa, da občina sprejme svoj statut. 
Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in 
pristojnosti občinskih organov razen organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa 
zakon. Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.  
 
2 Razlogi, zaradi katerih je potrebna uskladitev statuta in ocena stanja 

Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) opravila pregled usklajenosti Statuta 
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, štev. 87/2015, popr. 12/2016), Poslovnika 
občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, štev. 118/2007-UPB) in Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, štev. 58/1999) z Ustavo 
Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni in predlagala uskladitve in 
dopolnitve: 

- drugi odstavek 4. člena je potrebno uskladiti z določbami prvega odstavka 29. člena in 
prvega ter drugega odstavka 33. člena ZLS; 

- tretji odstavek 15. člena ni v skladu z zastopanjem občine v organih javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov, saj so člani občinskega sveta vanje imenovani kot predstavniki 
samoupravne lokalne skupnosti in jim ta mandat ne preneha s prenehanjem mandata v 
občinskem svetu. 

- 9. točka prvega odstavka 8. člena statuta določa, da je skrb za varstvo vodnih virov 
lokalna zadeva javnega pomena (izvirna naloga). Določba ni v skladu drugim odstavkom 
70.a člena ustave, ki določa, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države. 
Predlagano je črtanje besed »vodnih virov«, 

- določba drugega odstavka 22. člena »odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev 
župana na nadomestnih volitvah« ni v skladu z določbami 108. člena Zakona o lokalnih 
volitvah. Predlagano je črtanje navedenega besedila, 

- v predzadnji in zadnji alineji 24. členu statuta sta kot stalni delovni telesi zapisana sveta, 
ki sta določena s posebno zakonodajo. Predlagano je, da se delovna telesa obvezna po 
področni zakonodaji določijo v posebnem členu.  

- pododdelek o referenduma o splošnem aktu ustrezno dopolniti med drugim tudi o 
referendumskih postopkih ter načinu zbiranja tako, da volivec lahko podpiše obrazec tudi 
preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim 
s kvalificiranim potrdilom. Ta rešitev se v praksi že uporablja,  

- poglavje VI. dopolniti z nalogami občine na področju javnih služb družbenih dejavnosti, 
navedene so samo gospodarske javne službe. 
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Občinski svet sprejme nov sklep o določitvi vrednosti točke, če obstaja podlaga v drugem 
veljavnem pravnem aktu, npr. v statutu občine, ki občinskemu svetu daje izrecno pooblastilo za 
sprejemanje sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ. 
 
Na pobudo Sveta krajevne skupnosti Jernej po spremembi imena Jernej v Sveti Jernej je v 
drugem odstavku drugega člena vključena pobuda. 
  
3 Ocena finančnih posledic 

Sprejetje Statuta Občine Slovenske Konjice narekujejo spremembe zakonodaje. Navedene 
spremembe in dopolnitve ne bodo imele finančnih posledic za občinski proračun.  
 
4 Predlog 

Na podlagi navedenega predlagam Občinskemu svetu Občine Slovenske Konjice, da sprejme s 
predpisi usklajeno besedilo Statuta Občine Slovenske Konjice. 
 

župan Občine Slovenske Konjice 
                                                                                                    Miran Gorinšek 

Pripravili: 
Smiljana Sirc Vipotnik 
Mojca Repnik 
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II. VSEBINA STATUTA 

 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,  40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) 
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na .....redni seji dne .................. sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
OBČINE SLOVENSKE KONJICE 

 
1. člen 

Statut Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) se spremeni in 
dopolni tako, da se v drugem odstavku 2. člena besedilo »Krajevna skupnost Jernej« spremeni 
v besedilo »Krajevna skupnost Sveti Jernej«. 

 
2. člen 

Spremeni se drugi odstavek 4. člena, ki se po novem glasi: 
»2) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) odločajo o zadevah iz občinske 
pristojnosti preko občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju odločitev 
občinskih organov na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.« 
 

3. člen 

V 9. točki prvega odstavka 8. člena se črta besedna zveza »vodnih virov«.  

 
4. člen 

V 15. členu se črta tretji odstavek. 
5. člen 

V drugem odstavku 16. člena se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi: 
»- sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča,«. 
 

6. člen 

V 21. členu se črta tretji odstavek; četrti odstavke postane tretji. 

 
7. člen 

V drugem odstavku 22. člena se črta besedna zveza »odločanje o morebitnih pritožbah na 
izvolitev župana na nadomestnih volitvah«. 

 
8. člen 

V 24. členu se črtata predzadnja in zadnja alineja.  
 

9. člen 

Doda se 43. a člen, ki se glasi: 

»43. a člen 

(stalni delovni telesi) 

Občina ima ustanovljene: 
1. Svet za varnost cestnega prometa, 
2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
3. in druge organe.« 
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10. člen 

V 63. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: 
»5) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem ali s 
podpisom preko enotnega državnega portala z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom.« 
 
 

11. člen 
V 68. členu se spremeni besedilo drugega odstavka, ki se po novem glasi: 
»2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za 
izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje 
gospodarskih, družbenih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.« 

 
12. člen 

Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
  

Številka: 
Datum: 
 

župan Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek 


