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LANOM OB INSKEGA SVETA

ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OB INE ŽALEC
Komisija za pripravo statuta in poslovnika ob inskega sveta je na svoji seji dne 20.
septembra 2005 obravnava in dolo ila besedilo predloga sprememb in dopolnitev statuta
Ob ine Žalec (prva in druga obravnava) in predlaga ob inskemu svetu, da ga obravnava in
sprejme v predloženem besedilu.
Predlog besedila predloga sprememb in dopolnitev statuta ob ine Žalec (prva in druga
obravnava) prilagamo.
Predlog komisije bo na seji Ob inskega sveta dne 10. oktobra 2005 obrazložil predsednik
komisije za pripravo statuta in poslovnika Ob inskega sveta Marijan Turi nik.

Poslano:
naslovu
arhiv komisije

PREDSEDNIK
Marijan Turi nik l. r.

Predlog
(prva in druga obravnava)
Na podlagi 64. lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
57/94,14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 74/98..) je
Ob inski svet Ob ine Žalec na svoji seji dne 10. oktobra 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O B
I N E Ž A L E C
1.

S T A T U T A

len

V statutu Ob ine Žalec (Uradni list Republike Slovenije št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04 in 16/05) se za prvim odstavkom 55. lena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» Nadzorni odbor izvaja nadzor:
• prora una in zaklju nega ra una prora una ob ine,
• finan nih na rtov in zaklju nih ra unov krajevnih skupnosti,
• finan nih na rtov in zaklju nih ra unov uporabnikov prora unskih sredstev;«
Tretji odstavek postane etrti odstavek, etrti odstavek postane peti odstavek, peti odstavek
postane šesti odstavek.
Za šestim odstavkov 55. lena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Predsednik in lani
nadzornega odbora imajo pravico do pla ila za opravljanje dela v skladu s
pravilnikom, ki ga sprejme ob inski svet.«
2.

len

Drugi odstavek 56. lena se dopolni z naslednjim stavkom: »Ob inski svet v primeru
prenehanja mandata nadzornemu odboru ali posameznemu lanu nadzornega odbora
med trajanjem mandata le te imenuje v roku 45 dni od datuma sklepa o prenehanju
mandata nadzornemu odboru, oziroma posameznemu lanu nadzornega odbora
ob ine.«
V drugem odstavku 56. lena se pred dosedanji stavek dodata stavka, ki se glasita:
»Konstitutivno sejo nadzornega odbora ob ine po imenovanju skli e župan. Nadzorni
odbor se konstituira, e je na prvi seji navzo ih ve ina lanov nadzornega odbora.«
Šesti odstavek 56. lena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog kandidatov za lane nadzornega odbora na osnovi javnega poziva
komisije podajo ob ani. Kandidati za lane nadzornega odbora morajo izpolnjevati
najmanj višjo stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, pravne ali tehni ne smeri in
imajo najmanj pet let delovnih izkušenj iz stroke. Pisni predlog kandidata za lana se
predloži komisiji v roku, ki ga dolo i komisija.«
3.

len

Drugi odstavek 57. lena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno pomo za delo nadzornega odbora zagotavlja strokovni delavec
ob inske uprave, ki ga v soglasju z županom dolo i direktor ob inske uprave.«
Tretji odstavek 57. lena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec. Izvedencu
pripada pla ilo, ki se dolo i v avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca
se pla ilo dolo i na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.«
Za petim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor je dolžan pri svojem delu izlo iti iz nadzora in odlo anja lana
nadzornega odbora v primeru, e so podane okoliš ine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti. Izlo itev lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam lan
nadzornega odbora. O izlo itvi odlo i nadzorni odbor z ve ino glasov vseh lanov.«

4.

len

Tretji odstavek 58. len, ki se spremeni in se glasi:
»Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poro ilo s
priporo ili in predlogi.
Poro ilo nadzornega odbora mora vsebovati obvezne sestavine dolo ene v aktu,
ki ga na podlagi zakona dolo ita pristojna ministrstva.
Ob inski svet, župan ter organi porabnikov ob inskih prora unskih sredstev so
dolžni obravnavati poro ilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporo ila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor mora vsako leto pripraviti poro ilo o svojem delu in porabi
sredstev v preteklem letu ter ga posredovati županu in ob inskemu svetu do konca
meseca januarja naslednjega leta.«
5. len
Doda se nov 59. a len, ki se glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v prora unu ob ine za
posamezno leto.
Nadzorni odbor predlaga višino potrebnih sredstev na podlagi sprejetega
letnega programa dela nadzornega odbora. Finan no ovrednotene na rtovane
aktivnosti iz letnega programa – finan ni na rt se posreduje županu ob ine v skladu z
roki za pripravo in sprejem prora una ob ine za posamezno leto.«
6.

len

Doda se nov 59. b len, ki se glasi:
»Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.
Nadzorni odbor z letnim programom dela dolo i vrste nadzora, ki jih bo opravil
in druge potrebne dejavnosti in aktivnosti v zvezi z nadzori ter ostale zadeve v zvezi z
zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora ob ine.
Ob inski svet, župan in ob ani lahko nadzornemu odboru podajo predloge za
nadzor, ki jih nadzorni odbor upošteva po lastni presoji.
Nadzorni odbor z obsegom na rtovanih aktivnosti iz programa dela seznani
ob inski svet in župana ob ine.
Nadzorni odbor lahko za ne postopek nadzora le, e je tak nadzor dolo en v
letnem programu v kolikor takšnega nadzora ni v letnem programu, ga mora ustrezno
dopolniti.«
7. len
Doda se nov 59. c len, ki se glasi:
»Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri postopku nadzora posameznega
subjekta:
• izda sklep o izvedbi nadzora v katerem opredeli nadzorovano osebo, obseg
nadzora in predvideni as nadzora, ter ga posreduje županu in odgovorni
osebi uporabnika prora unskih sredstev;
• izda pooblastilo za izvedbo nadzora posameznim lanom nadzornega
odbora, ki bodo izvedli nadzor, opredli pristojnost in odgovornost
posameznega lana nadzornega odbora ter pri tem upošteva izlo itvene
razloge,
e so podane okoliš ine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti in jih nadzorni odbor opredeli v poslovniku;

•

•
•
•
•

•

pooblasti lana nadzornega odbora – nadzornika, da pripravi delovni
osnutek poro ila, ki ga predloži predsedniku nadzornega odbora, v kolikor
predsednik nanj v roku treh dni nima pripomb, se v nadaljnjem roku osem
dni predloži na sejo nadzornega odbora;
vodi evidenco o nadzoru posameznega subjekta v obliki dosjeja z delovnimi
zapisi;
izvaja nadzor na sedežu nadzorovanega subjekta in na sejah nadzornega
odbora;
obravnava in sprejme oziroma zavrne delovni osnutek poro ila na seji
nadzornega odbora ter dolo i usmeritve in rok za dopolnitev delovnega
osnutka poro ila, e poro ilo na seji ni izglasovano;
izdela osnutek poro ila o posameznem nadzoru z navedbo predmeta
nadzora, obdobja nadzora, ugotovitvami nadzora, predlogi in priporo ili ter
ga posreduje nadzorovani osebi in dolo i rok za ugovor nadzorovane osebe
na osnutek poro ila;
izdela dokon no poro ilo o posameznem nadzoru, ugotovitvah nadzora,
predlogi in priporo ili ter ga posreduje nadzorovani osebi in ob inskemu
svetu ter županu ob ine, ki v zvezi z dokon nim poro ilom podata svoje
pisno stališ e in s temi stališ i seznanita nadzorni odbor ob ine.«

8. len
Doda se nov 59. d len, ki se glasi:
»V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu
odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporo ila in predloge
nadzornega odbora.«
9.

len

Statut pri ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015 - 02/0001/2005
Žalec, dne 10. oktobra 2005

ŽUPAN
OB INE ŽALEC
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon.

Obrazložitev:
Komisija za pripravo statuta in poslovnika ob inskega sveta je na svoji seji dne 20.
septembra 2005 obravnavala delovni predlog sprememb in dopolnitev statuta ob ine Žalec
ter kot predlagateljica oblikovala predlog sprememb in dopolnitev statuta (prva in druga
obravnava).
Komisija za pripravo statuta in poslovnika se je na seji komisije seznanila z vsebino
Revizijskega poro ila Ra unskega sodiš a Republike Slovenije o delovanju Nadzornega
odbora Ob ine Žalec v letih 2003 in 2004.
Komisija in strokovne službe ob inske uprave so pri pripravi predloga upoštevale usmeritve
in priporo ila v smislu popravljalnih ukrepov iz Revizijskega poro ila o delovanju nadzornega
odbora ob ine Žalec v letih 2003 in 2004 in upoštevala mnenja in priporo ila v zvezi s
dopolnitvami statuta v poglavjih, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje nadzora in
posameznih korakih nadzora. Pri pripravi smo upoštevali tudi priporo a in nekatere primere
dobre prakse, ki izhajajo iz Zbirnega poro ila o delovanju nadzornih odborov dvajsetih ob in
v letih 2003 in 2004.
Po dosedanji oceni statut ob ine dolo a obvezne naloge splošno, kar predstavlja povzetek
dolo il zakona o lokalni samoupravi, ne vsebuje pa dolo il o pogojih za opravljanje nadzora
vsebini nadzora, nalogah župana in ob inskega sveta glede odzivnega poro ila na poro ilo
nadzornega odbora ob ine, letnega programa dela in finan nega na rta nazornega odbora,
nalog na pobudo drugih (ob anov) in strokovne pomo i nadzornemu odboru.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta (prva in druga obravnava) se nanaša predvsem na
dopolnitev dolo b glede natan nejše opredelitve in dolo itve, ki so bile po mnenju
Ra unskega sodiš a premalo natan no dolo ne ali niso bile vsebovane v dolo ilih statuta.
V 55. lenu je dodano, da nadzorni odbor izvaja nadzor: prora una in zaklju nega ra una
prora una ob ine, finan nih na rtov in zaklju nih ra unov krajevnih skupnosti, finan nih
na rtov in zaklju nih ra unov uporabnikov prora unskih sredstev, predsednik in lani
nadzornega odbora pa imajo pravico do pla ila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom, ki
ga sprejme ob inski svet.
V 56. lenu je dopolnjen rok za izvedbo nadomestnih imenovanj v primeru prenehanja
mandata nadzornemu odboru ali posameznemu lanu nadzornega odbora med trajanjem
mandata, ki je 45 dni od datuma sklepa o prenehanju mandata nadzornemu odboru, oziroma
posameznemu lanu nadzornega odbora ob ine. Natan neje je opredeljeno konstituiranje
nadzornega odbora ob ine, kadrovski pogoji (stopnja izobrazbe in delovne izkušnje), na in
kandidiranja za lane nadzornega odbora ter predlaganje kandidatov za lane nadzornega
odbora.
V dopolnjenem 57. lenu je podrobneje opredeljena strokovna pomo za delo nadzornega
odbora, izvajanje posameznih strokovnih nalog po izvedencu ter izlo itev lanov nadzornega
odbora in postopek v zvezi z izlo itvijo lanov nadzornega odbora ob ine.
Spremembe in dopolnitve v 58. lenu se nanašajo na vsebino, obliko in obvezne sestavine
poro ila o nadzoru ter odziv pristojnih organov ob inskega sveta, župana ter organov
uporabnikov ob inskih prora unskih sredstev v zvezi s poro ilom priporo ili in predlogi
nadzornega odbora.

Nov 59. a len obravnava sredstva za delo nadzornega odbora, ki se zagotovijo v prora unu
ob ine za posamezno leto in za katera nadzorni obor predlaga višino potrebnih sredstev za
delo nadzornega odbora na podlagi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora.
Nov 59. b len dolo a vsebino programa dela nadzornega odbora ob ine s katerim se dolo i
vrste nadzora ter ostale zadeve v zvezi z zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje
nadzornega odbora ob ine in predlagatelje nadzorov.
Nov 59. c len obravnava in dolo a korake nadzora v okviru pristojnosti nadzornega odbora
pri postopku nadzora posameznega subjekta (izdaja sklepa o izvedbi nadzora, izdaja
pooblastila za izvedbo nadzora, priprava delovnega osnutka poro ila, postopek v zvezi s
sprejemanjem delovnega osnutka poro ila, vodenje evidence nadzorov, postopek v zvezi s
sprejemanje osnutka in kon nega poro ila na sejah nadzornega odbora, rok za ugovor ter
pisni odziv nadzorovanih oseb ter ob inskega sveta in županu ob ine, ki v zvezi z dokon nim
poro ilom).
V novem 59. d lenu je posebej opredeljena dolžnost nadzorovanih oseb za predložitev
potrebne dokumentacije, sodelovanje v postopku nadzora in dolžnost spoštovanja mnenj,
priporo il in predlogov nadzornega odbora.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta, ki ga komisija predlaga v obravnavo in sprejem
nima finan nih posledic v prora unu Ob ine Žalec.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika predlaga, da se spremembe in dopolnitve statuta
skladno z dolo ili 136. lena statuta ob ine Žalec sprejmejo po hitrem postopku, ker se
nanašajo na uskladitve predpisov po nadzorstveni pravici.
Komisija predlaga ob inskemu svetu, da predlog sprememb in dopolnitev statuta Ob ine
Žalec (prva in druga obravnava) obravnava in sprejme v predloženem besedilu.

Pripravila:
Darja Orožim, univ. dipl. pravnica

PREDSEDNIK
KOMSIJE ZA PRIPRAVO STATUTA IN
POSLOVNIKA OB INSKEGA SVETA
Marijan Turi nik. l. r.

