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9. člen
Spremeni se četrti odstavek 26. člena Statuta tako, da se glasi: 

»Nezdružljivost članov delovnih teles ureja zakon.«

10. člen 
Črta se drugi odstavek 30. člena Statuta. 

11. člen
Spremeni se drugi odstavek 31. člena Statuta, in sicer:

- spremeni se četrta alineja tako, da se glasi: »- odloča in 
sklepa p ravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaga-
njem s stvarnim premoženjem občine, skladno s predpisi, 
ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem,«

- v šesti alineji se črta besedilo: »predlaga ustanovitev orga-
nov občinske uprave, določitev njihovega delovnega po-
dročja in notranje organizacije,«

- spremeni se sedma alineja tako, da se glasi: »- imenuje in 
razrešuje direktorja občinske uprave in organe skupnih ob-
činskih uprav,«.

12. člen
V prvem odstavku 35. člena Statuta se v prvem stavku za 

besedo »občina« doda beseda »enega«. 
V petem odstavku 35. člena Statuta se črta besedilo: »O po-

klicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na 
predlog župana.«

Črta se besedilo šestega odstavka 35. člena Statuta. 

13. člen
Črta se tretji odstavek 38. člena Statuta.

14. člen
V tretjem odstavku 39. člena Statuta se črta besedilo: »svetov 

ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti),«.

15. člen
Črta se besedilo tretjega odstavka 40. člena Statuta. 

16. člen
V prvem odstavku 42. člena Statuta se beseda »decembru« 

nadomesti z besedo »novembru«. 
Črta se drugi odstavek 42. člena Statuta. 
V petem odstavku 42. člena Statuta se črta besedilo »in njenih 

ožjih delov,«.
V šestem odstavku 42. člena se besedna zveza »mora udele-

žiti« nadomesti z besedno zvezo »lahko udeleži«. 

17. člen
Besedilo prvega odstavka 44. člena Statuta se spremeni tako, 

da se glasi: 
»(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja 

na seji, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi ne-
pristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi 
sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.
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Na podlagi 16. čl. Statua Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Med-
občinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine Sv. Ju-
rij v Slov. goricah na 24. redni seji, dne 12. aprila 2018, sprejel 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
V Statutu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski ura-

dni vestnik, št. 16/10, v nadaljevanju: Statut) se v 3. členu beseda 
»zakona« nadomesti z besedo: »zakonov«.

2. člen
Četrta alineja 7. točke 7. člena Statuta se spremeni tako, da 

se glasi: 
»- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

rojstvih otrok, zlatih porokah, obletnicah občanov ali drugih po-
sebnih priložnostih.« 

3. člen
V drugem odstavku 11. člena Statuta se črta besedilo: »oziro-

ma drugih služb nadzora«. 

4. člen
Črta se četrti odstavek 13. člena Statuta. 

5. člen
Črta se drugi odstavek 15. člena Statuta. 

6. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena Statuta, in sicer: 
- spremeni se tretja alineja drugega odstavka 16. člena, tako 

da se glasi: » - na predlog župana sprejme odlok o notranji orga-
nizaciji in delovnem področju občinske uprave,«

- v peti alineji se črta besedilo: »daje soglasje k prenosu 
nalog iz državne pristojnosti na občino in«, 

- spremeni se enajsta alineja drugega odstavka 16. člena, 
tako da se glasi: »- sprejme načrt ravnanja s stvarnim premože-
njem občine v skladu z zakonskimi določili.«

7. člen
Drugi odstavek 17. člena Statua se spremeni tako, da se glasi: 
»Nezdružljivost članov občinskega sveta ureja zakon.«
Črta se tretji odstavek 17. člena Statua.

8. člen
V sedmem odstavku 20. člena Statuta se v prvem stavku za 

besedo »sveta« črta vejica in besedna zveza »predsedniku nad-
zornega odbora občine«.
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23. člen
Črta se 61. člen Statuta. 
62. člen Statuta se ustrezno preštevilči, tako da postane 61. 

člen. 

24. člen
Črta se 63. člen Statuta.
Ostali členi od 64. do vključno 126. člena se ustrezno prešte-

vilčijo, tako da postanejo členi od 62. do 124. člen.

6. OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO

25. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Občinsko pravobranilstvo ureja zakon.«

26. člen
V tretjem odstavku 76. člena Statuta se doda novi drugi sta-

vek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državne-

ga portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim 
s kvalificiranim potrdilom.«.

27. člen
Črta se četrta alineja drugega odstavka 84. člena Statuta. 

28. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Številka: 033-2/2010-5 Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
Datum: 12. april 2018 Peter Škrlec, s.r.

18. člen
Spremeni se 45. člen Statuta tako, da se glasi: 

»45. člen
(1) Nadzor opravijo člani ali en član (nadzornik) nadzornega 

odbora oz. izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzorne-
ga odbora imenuje občinski svet. 

(2) Po opravljenem nadzoru, pripravi nadzornik osnutek poro-
čila, ki vsebuje naslednje sestavine:
- naslov,
- kratek povzetek,
- osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime 

organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, 
datum nadzora),

- uvod (osnovni podatki o nadzorovanem organu, pravna 
podlaga za izvedbo nadzora, datum in številka sklepa o 
izvedbi nadzora, namen in cilji nadzora),

- ugotovitveni del o razkritih napakah oz. nepravilnostih 
pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.

(3) Osnutek poročila se pošlje predsedniku nadzornega odbo-
ra, ki lahko v osmih dneh poda pripombe na predlog. Če 
pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega 
odbora pošlje predlog poročila skupaj s pripombami osta-
lim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v 
roku 30 dni od posredovanega osnutka poročila.

(4) Osnutek poročila nato obravnava nadzorni odbor na seji. 
Osnutek poročila je potrjen, ko zanj glasuje večina članov 
nadzornega odbora.«

19. člen
Spremeni se drugi odstavek 46. člena Statuta tako, da se glasi:
»(2) Po preteku rokov iz prejšnjega člena oz. po odločitvi o 

ugovoru oz. odzivnem poročilu nadzorovane osebe, sprejme nad-
zorni odbor končno poročilo o nadzoru. Končno poročilo pošlje 
nadzorni odbor nadzorovani osebi, županu, po potrebi pa tudi 
računskemu sodišču in javnosti.«

20. člen
Spremeni se prvi odstavek 47. člena Statuta, tako da se bese-

dilo »s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora.« nadomesti z besedilom »z veljavnimi predpisi.«

21. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 49. člena Statuta. 

22. člen
Spremeni se 51. člen Statuta, tako da se glasi:

»51. člen
(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javno-

sti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svojim 
poslovnikom.

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristo-
jen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on 
pooblasti.«


