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Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB 2, 

76/2008, 79/2009k 51/10)  in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 8/2011), je 

Občinski svet Občine Lenart sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta občine 

Lenart, kot je predložen. 



Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB 2, 

76/2008, 79/2009k 51/10)  in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 8/2011), je 

Občinski svet Občine Lenart na svoji     seji, dne    sprejel  

 

 

SKLEP O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

STATUTA OBČINE LENART 
 

 

1. člen 

V 1. členu se spremeni tretji odstavek, ki se glasi: Občino predstavlja župan. 

 

2. člen 

V 7. členu statuta se črta 9. točka. 

 

3. člen 

Spremeni se prvi in peti odstavek 10. člena: 

Organi občine so: 

- občinski svet, 

- župan, 

- nadzorni odbor občine. 

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski funkcionarji. 

 

4. člen 

V 11. členu se spremenita četrti in šesti odstavek, ki se glasita: 

 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi  

njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. 

Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. 

 

5. člen 

V 14. členu se spremenita peti člen, ki se glasi: 

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov 

občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 

dneh po drugem krogu volitev. 

 

6. člen 

V 16. Členu se črta peta alineja, v drugem odstavku se spremenita četrta in šesta alineja, ki se 

glasita: 

- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na 

predlog župana, 

- nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev 

občinskega sveta. 

 

7. člen 

V 17. členu se spremenita drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

 

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot 

tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. 



Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana 

občinskega sveta in funkcijo podžupan hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega 

prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v  tem času ne opravlja funkcije člana 

občinskega sveta. 

 

8. člen 

Spremeni se 18. člen, ki se glasi: 

 Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice 

glasovanja.  

Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana 

občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo pooblaščeni podžupan. 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član 

občinskega sveta, ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi 

najstarejši član občinskega sveta. 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika 

občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 

najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila 

župana. 

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov 

občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za 

sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma 

utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje 

predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami. 

Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo 

lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni 

zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje. 

 

9. člen 

Spremenijo se drugi, tretji, četrti, sedmi in osmi odstavek 20. člena, ki glasijo: 

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in 

druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 

aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na 

predlog župana.  

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov 

občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je 

določeno v poslovniku občinskega sveta. 

 Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanom, članom 

občinskega   sveta,   predsedniku   nadzornega   odbora  občine  in direktorju občinske uprave.  

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega 

sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati 

na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti 

oziroma njihovega področja dela.   

 

10. člen 

Spremenita se četrti in peti odstavek 21. člena, ki se glasita: 

           Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava. 

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata 

občinskemu svetu najmanj enkrat letno. 

 



11. člen 

Spremeni se druga alineja drugega odstavka 24. člena, ki se glasi: 

 občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi  

vprašanji v občini. 

 

12. člen 

Spremeni se tretji odstavek 26. člena, ki se glasi: 

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 

 

13. člen 

Spremeni se drugi odstavek 27. člena, ki se glasi: 

Komisije in odbori občinskega sveta  lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem 

odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 

in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski 

svet na predlog župana. 

 

14. člen 

Spremeni se 29. člen, ki se glasi: 

Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v 

skladu z zakonom. 

Mandatna doba župana traja štiri leta. 

Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi 

članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi 

župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur 

za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.  

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal 

poklicno. O svoji odločitvi mora pisno obvestiti občinski svet.  

 

15. člen 

Spremeni se 30. člen, ki se glasi: 

Župan predstavlja in zastopa občino.   

Poleg tega župan predvsem: 

 predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun, 

     proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, 

 izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih  

     nalog izvrševanja občinskega proračuna, 

 skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, 

 odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi 

     nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa 

drugače, 

 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, 

 predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega 

    področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski 

    upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi 

delovnega razmerja  zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja 

za te naloge, 

 imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave 

oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske 

uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, 

 usmerja in nadzoruje  delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 



 lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih 

ali obletnicah občanov, če je za to sprejet občinski akt, 

 opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut. 

  Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne 

pristojnosti. 

 

16. člen 

Spremeni se 31. člen, ki se glasi: 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in 

predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora  

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri 

ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v 

nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o 

njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.  

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na 

nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan 

začne postopek pri upravnem sodišču. 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje 

občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take 

odločitve. 

 

17. člen 

Spremeni se prvi odstavek 32. člena, ki se glasi: 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa. 

 

18. člen 

Spremeni se 33 člen, ki se glasi: 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje 

občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne 

ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane 

 

19. člen 

Spremeni se 34. člen, ki se glasi: 

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. Podžupana 

izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.  

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz 

pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

Podžupan  nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času 

nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,  za katere 

ga župan pooblasti. 

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo 

župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega 

sveta. 

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O 

tem pisno obvesti občinski 

 

20. člen 

Spremeni se 35. člen, ki se glasi: 



Kadar nastopijo razlogi, da župan kot tudi noben izmed podžupanov ne moreta  

opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga 

ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.  

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti 

župana.  

 

21. člen 

Spremeni se 36. člen, ki se glasi: 

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije 

in druge strokovne organe občine. 

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna 

telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti. 

 

22. člen 

Spremeni se 37. člen, ki se glasi: 

Članu občinskega sveta, županu  in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha 

mandat: 

- če izgubi volilno pravico, 

- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 

- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, 

- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s 

funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana 

občinskega sveta, župana in podžupana, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo, oziroma če v enem mesecu po potrditvi 

mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na 

podlagi veljavne zakonodaje ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega 

sveta, župana in podžupana. 

Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski 

svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper 

ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je 

prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej 

odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. 

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno 

izjavo županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno 

komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana 

občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave. 

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske 

volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od 

poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz 

tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni 

pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi 

kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega 

sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste 

kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen. 



Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana se 

lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za 

vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po 

pravnomočni odločitvi sodišča. 

Če je župan imenovan: 

- na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad 

primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, 

- za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na 

katere območju je občina, 

- na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo 

pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo 

dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem 

imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno 

komisijo. 

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat 

župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali 

bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan 

dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh 

po prejemu poročila o izidu volitev v občini. 

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v 

nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi 

funkcijami, za katere tako določa zakon. 

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana  tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne 

enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih javni 

uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad 

primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. 

23. člen 

Spremeni se drugi odstavek 39. člen, ki se glasi: 

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

krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev 

javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 

občinskih proračunskih sredstev 

 

24. člen 

V 40. členu se spremeni prvi stavek, ki se glasi: Prvo sejo nadzornega odbora občine po 

imenovanju skliče župan. 

 

25. člen 

V 41. členu se spremenijo  prvi,  drugi, tretji četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni 

program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži 

županu. 

 

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  



 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna, 

 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v 

nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 

program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa 

posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. 

Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena. 

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu 

svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto. 

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi 

občine in njenih ožjih delov, organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi 

osebami. 

 

26. člen 

Spremeni se tretji odstavek 42. člene, ki se glasi: 

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo 

uporabnika proračuna.  

 

27. člen 

Spremeni se drugi odstavek 45. člena, ki se glasi: 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane 

osebe sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 

občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu 

ministrstvu. 

 

28. člen 

Spremeni se 48. člen, ki se glasi: 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega 

odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 

obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 

priporočila in predloge nadzornega odbora. 

Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi 

predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun 

občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o 

ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za 

poslovanje občine pomembnimi odločitvami, in sicer z: 

- zadolževanjem občine nad 100.000 EUR 

- načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 50.000 EUR 

- pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad  50.000 EUR 

- naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 

50.000 EUR 

- odpisi terjatev nad 1.000 EUR 

- ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih 

proračunskih sredstev. 

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga 

obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 

pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, 

ki jih je ustanovila občina. 

 

 



29. člen 

Spremeni se 49. člen, ki se glasi: 

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o 

delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s 

pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje 

poslovanja.  

 

30. člen 

Spremenita se prvi in drugi odstavek 51. člen, ki se glasita: 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in 

občinska uprava. 

Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju 

sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, 

sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena 

administrativna tehnična dela nadzornega odbora. 

 

31. člen 

Spremeni se 52. člen, ki se glasi: 

    Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni 

proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 

odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika. 

 

32. člen 

Spremeni se 53. člen, ki se glasi: 

        Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v 

skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov volilnih  drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga 

sprejme občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi v 

pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na 

podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence. 

 

33. člen 

Spremeni se 55. člen, ki se glasi: 

Organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog 

župana z odlokom. 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 

                                                                      

34. člen 

Spremeni se 56. člen, ki se glasi: 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi 

občinami ustanovi skupna občinska uprava.  

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga  

na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.  

 

35. člen 

Spremenita se tretji in četrti odstavek 57. člena, ki se glasita: 

O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na 

drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno. 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v 

katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače. 



 

 

36. člen 

Spremeni se prvi odstavek 58. člena, ki se glasi: 

Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske 

uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih 

oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za 

opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v 

upravnih zadevah. 

 

37. člen 

Spremeni se 61. člen, ki se glasi: 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča 

župan.  Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. 

 

38. člen 

Spremeni se 62. člen, ki se glasi: 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi 

odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari 

tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh. 

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru 

izločitve o stvari tudi odloči. 

 

39. člen 

Spremeni se 64. člen, ki se glasi: 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu 

s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi  

župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov 

posameznega organa. 

 

40. člen 

Spremeni se drugi odstavek 65. člen, ki se glasi: 

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu. 

 

41. člen 

Spremeni se četrti odstavek 66. člena, ki se glasi: 

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s 

statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja 

prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za  območje, na katerem naj bi 

se ustanovila skupnost. 

 

42. člen 

Spremenita se peti in sedmi odstavek 68. člena, ki se glasita: 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. 

Član sveta ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi. 

 

 

43. člen 

Spremeni se drugi odstavek 70. člena, ki se glasi: 



Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja skupnost, sklicuje in vodi 

seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki 

jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta so veljavni le ob pisnem 

soglasju župana razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu občine drugače določeno. 

 

44. člen 

Spremenita se drugi in tretji odstavek 71.  člena, ki se glasita: 

Župan mora biti pravočasno obveščen o seji svetov krajevnih skupnosti in ima pravico 

biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati. 

Predsednik sveta  skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma 

večkrat v primeru,  da je to potrebno. Predsednik mora sklicati  svet krajevne skupnosti, če to 

zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta. 

 

45. člen 

Spremenita se drugi in četrti odstavek 72 člena, ki se glasi: 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne  skupnosti niso obvezujoča za 

izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih 

ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno. Navedeni organi pa 

so se dolžni z njimi seznaniti, jih preučiti ter podati pisno mnenje. 

         Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in občinska uprava. 

 

46. člen 

Spremeni se 73. člen, ki se glasi: 

Župan skupaj z občinsko upravo  v roku tridesetih dni pred opravljeno javno 

razgrnitvijo osnutka proračuna pozove svete krajevnih skupnosti k podaji predlogov za 

sestavo proračuna. 

 

47. člen 

Spremeni se 76. člen, ki se glasi: 

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov 

sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne 

skupnosti in razpiše predčasne volitve: 

- če se po najmanj trikratnem sklicu  ne sestane, 

- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v 

nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine. 

- če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so  

skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko. 

 

48. člen 

Spremeni se prvi odstavke 78. člena, ki se glasi: 

Delo sveta krajevne skupnosti je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem prebivalcev 

krajevne skupnosti, z obveščanjem občinskega sveta in župana, s posredovanjem pisnih 

sporočil prebivalcem krajevne skupnosti ali sredstvom javnega obveščanja ter z navzočnostjo 

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta krajevne skupnosti. 

 

49. člen 

V  prvem odstavku 80. člena se črta šesta alineja in spremeni zadnja alineja, ki se glasi:           

obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno 

z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski 

svet ali župan. 



 

 

50. člen 

Spremeni se 81. člen, ki se glasi: 

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali  sveta 

krajevne skupnosti. 

             Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov 

volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov 

volivcev v tej skupnosti. 

 Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog 

zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo 

podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega 

prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da 

zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku 

zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje 

v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. 

 

51. člen 

Spremenita se prvi in tretji odstavek 83. člena, ki se glasita: 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru 

občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi 

sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik 

o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski 

svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi. 

 

52. člen 

Spremeni se drugi odstavek 84. člena, ki se glasi: 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na 

predlog župana ali člana občinskega sveta.  

 

53. člen 

Spremeni se prvi in tretji odstavek 85. člena, ki se glasi: 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na 

predlog župana  ali člana občinskega sveta.  

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev 

zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu 

ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu. 

 

54. člen 

Spremeni se drugi odstavek 86. člena, ki se glasi: 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga 

mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.  

 

55. člen 

Spremenijo se tretji, četrti in peti odstavek 87. člena, ki se glasijo: 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani 

občinski svet in pobudo predloži županu. 

 Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega 

člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu 



pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. 

Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma 

obvesti pobudnika in občinski svet. 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, 

naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče. 

 

56. člen 

Spremeni se prvi odstavek 88. člena in sicer se izbriše pika in nadaljuje stavek: »in preko 

enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 

kvalificiranim potrdilom.« 

 

57. člen 

Spremeni se drugi odstavek 88. člena, ki se glasi: 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo 

zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. 

 

58. člen 

Spremeni se prvi odstavek 89. člena, ki se glasi: 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu 

župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 

zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen 

če v skladu z zakonom zahteva presojo ustavnosti in zakonitosti take zahteve. 

 

59. člen 

Spremeni se prvi odstavek 103. člena, ki se glasi: 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so 

ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo 

skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 

 

60. člen 

Spremeni se tretji odstavek 105. člena, ki se glasi: 

Za odločanje o odtujitvi nepremičnega premoženja občine je pristojen občinski svet. 

Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja in pridobitvi nepremičnega 

premoženja je pristojen župan. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program 

prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. 

Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan. 

 

61. člen 

Spremenita se drugi in tretji odstavek 107. člena, ki se glasita: 

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 

1. januarjem  leta, za katerega se sprejema. Občinski svet lahko na predlog župana skupaj s 

proračunom za naslednje leto sprejme tudi proračun za leto, ki mu sledi, vendar samo znotraj 

mandatnega obdobja. 

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z 

zakonom je odgovoren župan. 

 

62. člen 

Spremeni se 109. člen, ki se glasi: 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.  



V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, 

izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine. 

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z 

zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona. 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko 

župan pooblasti podžupana/podžupanjo in posamezne javne uslužbence občinske uprave. 

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo 

mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom. 

 

63. člen 

Spremeni se četrti odstavek 110. člena, ki se glasi: 

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti 

proračuna občine. 

 

64. člen 

Spremenita se drugi in četrti odstavek 111. člena, ki se glasita: 

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Župan je 

dolžan o svoji odločitvi obvestiti občinski svet in nadzorni odbor občine. Če tudi v tem roku 

ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s 

sklepom občinskega sveta. 

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje lokalnih zadev javnega pomena 

obvesti župan proračunske porabnike  s sklepom. 

 

65. člen 

Spremenita se drugi in tretji odstavek 113. člena, ki se glasita: 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan 

sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik 

ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva 

prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo. 

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju. 

 

66. člen 

Spremenita se prvi in tretji odstavek 114. člena, ki se glasita: 

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan zaključni račun 

proračuna. V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, 

predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter 

sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi 

premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni račun. 

            O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za 

finance v 30 dneh po sprejemu. 

 

67. člen 

Spremenita se prvi in drugi odstavek 116. člena, ki se glasita: 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo 

in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski 

svet.  Soglasje izda župan.  

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 

je občina, odloča na predlog župana občinski svet 

 

 



68. člen 

Spremeni se drugi odstavek 117. člena, ki se glasi: 

           Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme 

župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 

zakonom in podzakonskimi predpisi. 

 

69. člen 

Spremeni se 118. člen, ki se glasi: 

           Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s 

predpisi, ki urejajo javno naročanje. 

 

70. člen 

Spremeni se prvi odstavek 125. člena, ki se glasi: Statut, odloki in drugi predpisi občine 

morajo biti objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku, ki je uradno glasilo občine Lenart, 

in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 

 

71. člen 

Spremeni se prvi odstavek 127. člena, ki se glasi: 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske  uprave v upravnem 

postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 

določeno. 

 

72. člen 

Spremeni se 128. člen, ki se glasi: 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti 

predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine. 

 

73. člen 

Spremeni se 129. člen, ki se glasi: 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če 

državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v 

pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno 

pristojnost. 

 

74. člen 

Spremeni se 130. člen, ki se glasi: 

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in 

ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi 

če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na 

škodo javnih koristi občine. 

Župan lahko od pristojnih državnih organov zahteva, da je občina  obveščena o 

vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov 

občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.  

 

75. člen 

Spremeni se 131. člen, ki se glasi: 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski 

intervinjent, če bi lahko bile v teh postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete 

pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.  

 



 

76. člen 

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajst dni po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku. 

 

 

Številka: 030-132016 

Lenart, dne  

 
 

 

                                                                                                            mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 

  ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

S strani Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo je bil izveden pregled 

usklajenosti aktov občine in sicer med drugim tudi Statuta Občine Lenart, z Ustavo Republike 

Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in drugim zakoni. Na podlagi njihovih ugotovitev, 

je potrebno določene člene ustrezno spremeniti in dopolniti.  

 

Spremembe in dopolnitve je pripravila Statutarno pravna komisija, ki predlaga navedene 

spremembe in dopolnitve v potrditev občinskemu svetu v drugi obravnavi. Na podlagi 121 

člena statuta, je statut temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov vseh članov občinskega sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


