Občina Sveti Tomaž
Občinski svet

OSNUTEK

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –
odl. US) je občinski svet Sveti Tomaž na____redni seji, dne ___________sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE SVETI TOMAŽ
1. člen
V Statutu občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 7/07) se drugi stavek
8. člena črta.
2. člen
Četrti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:«Občinsko upravo lahko
sestavljajo notranje organizacijske enote. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na
predlog župana z odlokom, s katerim določi tudi njene naloge in notranjo
organizacijo.«
3. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »Fizičnim in pravnim
osebam so prosto dostopne informacije javnega značaja, v skladu z zakonom, ki
ureja informacije javnega značaja.«
4. člen
Tretja alineja 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»-ustanovi občinsko upravo ter določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Triindvajseta alineja se črta.
Doda se nova alineja, ki postane triindvajseta in se glasi:
- sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ.«
5. člen
V drugem odstavku 92. člena se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:«
- na drug način, določen v skladu z zakonom.«
6. člen
V prvem odstavku 95. člena se črta 6. alineja.«
7. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb, lahko občina
skupaj z drugimi občinami ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za
izvajanje javne službe podelijo skupno koncesijo. »
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8. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu občine
in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko akt, ki se nanaša na več občin
objavi v drugem uradnem glasilu, če je v aktu tako določeno.
Drugi in tretji odstavek 121. člena se črtata. »
9. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Tomaž začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.
Številka:
Sveti Tomaž,
Mirko Cvetko
Župan občine Sveti Tomaž
Obrazložitev:
Statut je bil sprejet leta 2007, zaradi tega je že nekoliko okorel in ga je potrebno
zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi malce spremeniti.
Besedila členov,ki se spreminjajo:
8. člen- 2. stavek
Vsebina in način praznovanja se določi z odlokom.
18. člen – 4 odstavek
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske
uprave. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet, na predlog župana z
odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijsko in delovno področje.
(zakon o lokalni samoupravi pozna le organe občine- občinski svet, nadzorni odbor in
župan, ne pa organe občinske uprave. Zakon pozna le organe skupne občinske
uprave.)
20. člen – 4 odstavek
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so
podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih
koristih, če izkažejo pravni interes. (potrebno je upoštevati Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja – ZDIJZ, zato se predlaga sprememba člena. )
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23. člen –tretja alineja
-na predlog župana ustanavlja organe občinske uprave ter določa njihovo
organizacijo in delovno področje. (zakon o lokalni samoupravi pozna le organe
občine- občinski svet, nadzorni odbor in župan, ne pa organe občinske uprave).
23. člen- 23. alineja
- v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v
kabinetu župana (občinski svet je pristojen za sprejem odloka o ustanovitvi občinske
uprave, kjer se določijo naloge občinske uprave. Naša občina ima enovito občinsko
upravo in nima oddelkov. Navedena alineja nima pravne podlage.)
V 23. členu smo dodali novo alinejo:
- sprejema sklepe o določitvi vrednosti točke za obračun NUSZ. (do sprejetja
novega odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča ali zakona o davku na
nepremičnine je potrebno določiti takšno besedilo v statutu)
92. člen – 2. odstavek
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij
- z dajanjem koncesij
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
(potrebna je uskladitev z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa:
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
neposredno v okviru občinske uprave;
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
z dajanjem koncesij;
na drug način, določen v skladu z zakonom.)
98. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti
gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov
skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje
občinskih javnih služb.
(sprememba zaradi uskladitve z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi,ki določa:
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja
javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za izvajanje
javne službe podelijo skupno koncesijo.)
121. člen
Statut ,odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem vestniku
občine Ormož in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
V uradnem vestniku občine Ormož se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi
občinski svet.
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Občina Sveti Tomaž objavlja v Uradnem vestniku občine Ormož, lahko objavlja v
skupnem glasilu občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ali pa ima občina
svoje uradno gladilo. (Vsi splošni akti občine morajo biti javno objavljeni preden
začnejo veljati. )
občinska uprava
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