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UVOD 
 
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je v letu 2013 opravilo pregled usklajenosti 
določenih občinskih aktov z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi in drugo zakonodajo. Pri tem so 
ugotovili določene neusklajenosti posameznih aktov z veljavno zakonodajo. 
 
Z dnem 04.07.2014 so se prostori namenjeni za delovanje občine prestavili na nov naslov Makole 35, 2321 
Makole. Zato so se ustrezno spremenili tudi členi v katerih je naveden sedež občine. 
 
Občinski svet Občine Makole je Spremembo statuta obravnaval na 23. redni seji ter sprejel. 
 
FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje Spremembe Statuta Občine Makole ne bo imelo finančnih posledic za proračun Občine Makole, 
razen stroškov objave predpisa. 
 
 
AMANDMA 1:  
7. člen predloga Spremembe statuta se naj glasi: 
 

7.  člen 
5. odstavek 34. člena Statuta se spremni tako, da se glasi: 

»(5) V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«  
 
 
Obrazložitev:  
Občinski svet je po obravnavi na 23. redni seji predlagal, da naj v Statutu ostane urejeno tako, da o 
poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloča občinski svet. Tako bi se 5. odstavek 34. člena Statuta 
glasil:  
 

(5) V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem 
opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana. 

 
34.a člen Zakona o lokalni samoupravi v 2. odstavku določa: »V soglasju z županom se lahko tudi podžupan 
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«. Zakon tako ne predvideva, da bi o tej zadevi odločal  Občinski 
svet. Občinski svet ima lahko le posreden vpliv na to odločitev preko proračuna. Omejitev v Statut, da mora 
o tem odločati tudi Občinski svet bi lahko privedla do pravnih sporov. 
 
 
AMANDMA 2:  
 
 
8. člen predloga Spremembe statuta se naj glasi: 
 

8.  člen 
(1) Črta se 2. odstavek 37. člena Statuta.  
(2) 6. odstavek 37. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

»Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana 
zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta. 

 
Obrazložitev:  
Občinski svet je po obravnavi na 23. redni seji predlagal, da naj se črta le 2. odstavek 37. člena Statuta, 3. in 
4. odstavek naj ostaneta. 6. odstavek se naj ne spremeni. 
 
Določba 6. odstavka 37 člena Statuta Občine Makole, ki določa, da podžupanu preneha mandat z izvolitvijo 
novega župana je v neskladju z 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi. Izvolitev novega župana v skladu 
z Zakonom o lokalni samoupravi nima za posledico prenehanje mandata podžupana. Novi župan namreč 
lahko razreši dotedanjega podžupana ali pa ga obdrži. 
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AMANDMA 3:  
 
 
13. člen predloga Spremembe statuta se naj glasi: 
 

13.  člen 
 
2. odstavek 48. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 

»(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi 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: 

• načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij, katerih vrednost presega 1/3 primerne porabe 
občine, 

• ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih 
proračunskih sredstev.« 

 
Obrazložitev:  
Občinski svet je po obravnavi na 23. redni seji predlagal, da naj 48. člen ostane nespremenjen, razen cifra v 
drugi alineji se naj spremeni v »ki presega 1/3 primerne porabe občine«. 
 
Sledeče določbe 2. odstavka: 
 

•  zadolževanjem občine nad vrednostjo določeno v letnem proračunu občine, 
• pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad vrednostjo, ki je sprejeta z 
ustreznim programom ali sklepom občinskega sveta, 
• naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 
vrednostjo, ki je določena s sklepom ali predpisom občinskega sveta, 
•  odpisi terjatev nad vrednostjo določeno v letnem proračunu občine, 

 
so v nasprotju s predpisi, ki urejajo financiranje občin in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, zato 
jih je potrebno črtati. 
 
 
 
TRENUTNO VELJAVNA BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

 
1. člen 

(1) Občina Makole (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z 
zakonom na območju naslednjih naselij: 

1. Dežno pri Makolah 
2. Jelovec pri Makolah 
3. Ložnica 
4. Makole 
5. Mostečno 
6. Pečke 
7. Savinsko 
8. Stari Grad 
9. Stopno 
10. Stranske Makole 
11. Strug 
12. Štatenberg 
13. Varoš 

(2) Sedež občine je v Makolah, Makole 42. 
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(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja. 
(4) Občino predstavlja in zastopa župan. 
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.  
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. 

 
6. člen 

(1) Občina ima grb, zastavo, himno, župansko verigo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba 
se določi z odlokom. 
(2) Občina ima 3 (tri) pečate, ki so okrogle oblike. Vsi pečati imajo v zunanjem krogu na zgornji 
polovici napis: OBČINA MAKOLE, v spodnji polovici MAKOLE 42.  V sredini pečatov je grb občine. V 
notranjem krogu na zgornji polovici pa imata  dva naziv organa občine – Župan ali Volilna komisija.  
(3) Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s sklepom. 
(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim 
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom. 
 

 
7. člen 

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z 
zakonom in s tem statutom, zlasti pa: 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da: 
•  sprejema statut in druge predpise občine, 
•  sprejema proračun in zaključni račun proračuna občine, 
•  načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, 
•  predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti. 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da: 
•  ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem, 
•  pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 
•  sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, 
•  sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja. 

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da: 
•  spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,  
•  sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v  občini, 
•  pospešuje gospodarski razvoj, 
• sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga  

gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov, 
• z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma  

gospodarskih subjektov. 
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj tako, da: 
•  v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, 
•  sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, 
•  spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,  
•  spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg, 
• gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za  gradnjo 

stanovanj, 
• v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo 

stanovanj, 
• sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju 

stanovanjske problematike občanov. 
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: 

•  zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom, 
•  nadzira delovanje lokalnih javnih služb, 
•  gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave. 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da: 
•  ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni 

zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje, 
•  v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in 

v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov, 
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•  sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, 
• z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo 

občanov,  
• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto   

življenja njenih prebivalcev. 
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da: 
•  spremlja stanje na tem področju, 
•  pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju, 
• sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in 

institucijami. 
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, 

da: 
•  omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
•  določa občinski program športa, 
•  zagotavlja splošno knjižnično dejavnost, 
•  z dotacijami spodbuja te dejavnosti, 
•  sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: 
•  izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja, 
•  spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi 

zagotavlja varstvo okolja,  
•  sprejema splošne akte, s katerimi  pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, 
•  sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih   nepravilnostih, 
•  z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 

10. Upravlja, gradi in  vzdržuje: 
•  lokalne javne ceste in druge javne poti, 
•  površine  za pešce in kolesarje, 
•  igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,  
•  javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter 
•  zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini. 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, 
da v skladu z merili in normativi: 
•  organizira reševalno pomoč v požarih, 
• organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih 

nesreč, 
• zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva 

pred naravnimi nesrečami, 
•  zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč, 
• sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja 

njihovo delo, 
•  opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred 

elementarnimi in drugimi nesrečami. 
12. Ureja javni red v občini tako, da: 

•  sprejema ustrezne splošne akte, 
•  določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, 
•  ureja lokalni promet in določa  prometno ureditev, 
•  organizira občinsko redarstvo, 
•  izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami, 
• opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 

katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, 
•  opravlja  druge naloge v okviru  teh pristojnosti. 

 
 

22. člen 

 (1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon. 
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne 
sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.  
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(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje 
mandata. 
(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka 
tega člena. 
(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon. 

 
29. člen 

(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z 
zakonom. 
(2) Mandatna doba župana traja 4 (štiri) leta. 
(3) 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.  
(3) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O 
svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji. 

 
 
 

34. člen 

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov 
občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.  
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 
župana, za katere ga župan pooblasti. 
(3) 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. 
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo 
župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega 
sveta. 
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O 
poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana. 
  

37. člen 

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.  
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje 
mandata. 
(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na 
prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu 
preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna 
komisija nadomestne volitve. 
(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.  
(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je 
prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali 
izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta. 
  

40. člen 

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, 
če je na prvi seji navzočih večina članov. 
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. 
(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. 
(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov 
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov. 
(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Makolah, Makole 42. Nadzorni odbor za seje 
uporablja prostore občine. 
(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine. 
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44. člen 

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu 
(v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje 
predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot 
poročilo o nadzoru. 
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 3 (treh) dni pripombe na osnutek poročila o 
nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila 
o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 
8 (osmih) dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru. 
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, 
na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme 
predlog poročila o nadzoru.  
(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo 
spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru 
dopolniti. 
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora. 
  

45. člen 

(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 (osmih) 
dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 (petnajst) dni, od prejema predloga 
poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 15 (petnajstih) dneh od 
prejema ugovora.  
(2) 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. 
  

46. člen 

(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z aktom pristojnega 
ministra 
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v 
nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi. 
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je 
bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru. 
(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno. 
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, 
proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), 
ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju. 
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno. 
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko 
dosegla pri manjših stroških. 
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje 
učinke. 
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. 
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za 
gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma 
predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje, tako da 
nakaže le poti za izboljšanje.  

 
48. člen 

(1) 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. 
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi 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: 



 
 

900-6-2014-2- sprememba statuta.doc Stran 8/11  

•  zadolževanjem občine nad vrednostjo določeno v letnem proračunu občine, 
•  načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad 835.000,00 EUR 

(osemstopetintridesettisoč EUR), 
•  pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad vrednostjo, ki je sprejeta z 

ustreznim programom ali sklepom občinskega sveta, 
• naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 

vrednostjo, ki je določena s sklepom ali predpisom občinskega sveta, 
•  odpisi terjatev nad vrednostjo določeno v letnem proračunu občine, 
• ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih 

proračunskih sredstev. 
(3) 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. Šteje se, da je nadzorni odbor obveščen o predpisih in pomembnih odločitvah iz 
druge točke tega člena, če je predsednik ali član nadzornega odbora bil prisoten pri sprejemanju 
tega predpisa ali odločitve. 
 

60. člen 

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je 
pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen 
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. 
Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima 
srednjo strokovno izobrazbo. 

 
74. člen 

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov 
predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi. 
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na 
zboru sodeluje najmanj 5 (pet) odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. 
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na 
zboru. 
(3) Delavec 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. 
 
 

107. člen 

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s 
soglasjem občine. O soglasju odloča župan.  
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
občina, odloča na predlog župana občinski svet. 
  

 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  
 

Občinski svet občine Makole sprejme  Spremembo Statuta  Občine Makole s predlaganimi 
amandmaji. 

 
 
           Župan 
                 Alojz Gorčenko 
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OSNUTEK SPREMEMBE Z UPOŠTEVANIMI AMANDMAJI 
 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) je občinski svet Občine Makole na  
 redni seji dne sprejel sprejel 
 
 

SPREMEMBO STATUTA OBČINE MAKOLE 
 
 

1.  člen 
 
Spremeni se Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) – v nadaljevanju Statut. 
 

2.  člen 
2. odstavek 1. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Sedež občine je v Makolah, Makole 35.« 
 

3.  člen 
(1) 2. odstavek 6. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 
 

»(2) Občina ima 3 (tri) žige, ki so okrogle oblike. Vsi žigi imajo v zunanjem krogu na zgornji polovici 
napis: OBČINA MAKOLE, v spodnji polovici MAKOLE 35.  V sredini žigov je grb občine. V notranjem 
krogu na zgornji polovici pa imata dva naziv organa občine – Župan ali Volilna komisija.« 

 
(2) 3. odstavek 6. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 

»(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom.« 
 
 

4.  člen 
 
 
2. alineja 12. točke 7. člena Statuta se spremeni tako da se glasi: 
 » •  določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,« 
 
 

5.  člen 
Črtata se 2. in 4. odstavek 22. člena Statuta.  
 

6.  člen 
4. odstavek 29. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno.« 
 
 

7.  člen 
5. odstavek 34. člena Statuta se spremni tako, da se glasi: 

»(5) V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«  
 
 

8.  člen 
(1) Črta se 2. odstavek 37. člena Statuta.  
(2) 6. odstavek 37. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

»Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana 
zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta. 
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9.  člen 
(1) 5. odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Makolah, Makole 35. Nadzorni odbor za seje 
in delovanje uporablja prostore občine.« 

(2) 6. odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 »(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.« 

 
10.  člen 

 (1) 3. odstavek 44. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 
 »(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član mora o osnutku poročila podati 
svoje mnenje, na koncu mnenje poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih mnenjih 
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.«  

 (2) 4. odstavek 44. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 
»(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za 
njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o 
nadzoru dopolniti.« 

 (3) 5. odstavek 44. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 
 »(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.« 

 
11. člen 

45. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 
(osmih) dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 (petnajst) dni, od prejema 
osnutka  poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo 
vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz 
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z 
listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.   
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje 
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in 
pristojnemu ministrstvu.« 

 
 

12. člen 
(1) 1. odstavek 46. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 

»(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o 
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni minister.« 
 

(2) 3. odstavek 46. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 
»Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo 
poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.« 

 
 
 

13.  člen 
 
2. odstavek 48. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 

»(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi 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: 

• načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij, katerih vrednost presega 1/3 primerne porabe 
občine, 

• ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih 
proračunskih sredstev.« 
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14. člen 
60. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi: 

O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je 
pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje zakonske in podzakonske pogoje, ki urejajo 
izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.«   

 
15. člen 

 
2. odstavek 74. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi 

 (2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na 
zboru sodeluje najmanj 5 (pet) odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. 
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica volivcev, ki sodelujejo na 
zboru. 

 
16. člen 

1. odstavek 107. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina, se smejo 
zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.  

 
 

17. člen 
Ta sprememba statuta začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 


