OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ŠTEVILKA: 0320-35/2021/3
DATUM: 7. 12. 2021
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 21. redni seji občinskega sveta

NASLOV:

Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Ankaran.

PRAVNA PODLAGA:

64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), 131. člen Statuta Občine Ankaran (Uradni
list RS, št. 17/2015) in 138. člen Poslovnika Občinskega sveta
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015).

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

POROČEVALEC:

Jani Krstić, svetovalec v OPS

PRISTOJNA DELOVNA
TELESA:

Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Ankaran kot v predloženem
besedilu.
2. Sklep velja takoj.

Gradiva:
• obrazložitev predloga (priloga I.)
• Predlog sprememb in dopolnitev statuta (priloga II.)
• Dopis MJU (priloga III.)
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PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I. PRAVNA PODLAGA
64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
131. člen Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 138. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015).
II. OBRAZLOŽITEV
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO;
v nadaljevanju ZLS) v letu 2016 opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št.
17/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 50/2015) in Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Ankaran (Uradni list RS in št. 101/2015) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni
samoupravi in drugimi zakoni. Ugotovila je določene pomanjkljivosti kot sledi iz priloženega dopisa ministrstva.
Občini je v zvezi s tem bil postavljen rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki se je iztekel 30. 11. 2016.
Ministrstvo je navedeni rok z naknadnim dopisom podaljšalo do konca tekočega leta.
Dodatne obrazložitve sprememb so razvidne iz dopisa ministrstva, s katerim utemeljujejo svoje ugotovitve.
III. ZAKLJUČEK
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS se Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga, da potrdi
predložene spremembe statuta.

2

PRILOGA II.
PREDLOG
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), 131. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 138. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na 21. seji dne 14.12.2021
sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE ANKARAN

1. člen
V Statutu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) (v nadaljevanju: Statut) se 2. odstavek 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ime občine je Ankaran.«
2. člen
2. odstavek 13. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim
objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega
obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z ustrezno objavo predlogov predpisov in vpogledom v
dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Javnost se zagotavlja skladno z
določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določili zakona, ki ureja varstvo tajnih
podatkov, in skladno s splošnimi akti občine.«
3. člen
27. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»
27. člen
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali
delovno telo v celoti na predlog župana ali člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane
delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve
naslednje seje občinskega sveta. Za razrešitev članov ali celotnega delovnega telesa je potrebna enaka
večina kot za njihovo imenovanje.«
4. člen
3. odstavek 36. člena Statuta se črta. Odstavki, ki sledijo, se smiselno preštevilčijo.
5. člen
2. odstavek 43. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzornemu odboru se ob vsakokratni potrditvi v seznanitev posredujeta proračun in zaključni račun
proračuna občine.«
3

6. odstavek 43. člena Statuta se črta.
6. člen
2. odstavek 44. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorni odbor s tem v zvezi sprejme sklep o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati opredelitev vsebine
nadzora, čas in kraj nadzora in navedbo nadzorovane osebe.«
7. člen
4. odstavek 46. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, nadzorni odbor sprejme usmeritve za njegovo spremembo
ali dopolnitev.«
8. člen
Zadnja alineja 2. odstavke 108. člena Statuta se črta, predzadnja se tako zaključi s piko in ne z vejico.
9. Člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

Poslati:
- Uradni list RS; v objavo,
- Ministrstvo za javno upravo, v seznanitev.
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PRILOGA III.
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