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9. člen
10. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»(1) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 

nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, 
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, 
obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z 
zakoni, ki urejajo to področje.

(2) Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje 
osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva oziroma datum smrti
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.

(3) Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka 
neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na 
podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja 
osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od 
upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, 
zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa za-
kon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop 
tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom 
in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom 
določenih pristojnosti. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi 
z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.

(4) Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičnin-
skih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za neposredne uporabnike državnega proračuna.

Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na 
elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti. Prido-
bivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, 
ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z 
zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.

(5) Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti 
v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje 
pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.».

10. člen
Črta se 12. člen. 

11. člen
V 15. členu se:

- v drugem stavku petega odstavka za besedo »skliče« doda be-
seda »prejšnji«, 

- za drugim stavkom petega odstavka doda novi stavek, ki glasi: 
»Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega 
sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi 
občinski svet.«. 

12. člen
V 16. členu se :

-  v drugem odstavku besedna zveza »v skladu z zakonom«, na-
domesti z besedno zvezo »po proporcionalnem sistemu«, 

-  na novo določi besedilo tretjega odstavka, ki po novem 
glasi:«Območje občine Kungota je ena volilna enota.«.

13. člen

252

Na podlagi 29.in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS, št. 94/07 – UPB2) ter 17. člena Statuta občine Kungota 
(Ur.l. RS, št. 12/04 ter 18/07) je občinski svet občine Kungota na 
svoji 11. redni seji, dne 20. marca 2008 sprejel

S p R E M E M B E  I N  D O p O l N I T V E
Statuta občine Kungota

1. člen
V vseh členih se imena naselij »Kozjak, Sp. Vrtiče, Zg. Kun-

gota in Zg. Vrtiče« izpišejo brez okrajšave in sicer »Kozjak nad 
Pesnico, Spodnje Vrtiče, Zgornja Kungota in Zgornje Vrtiče«, v 
ustreznem sklonu.

2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku: 

- v vseh alinejah pred imeni Vaških skupnosti doda besedna 
zveza »Vaška skupnost«,

- v vseh alinejah besedna zveza »z naselji« nadomesti z bese-
dno zvezo »ki obsega območja naselij«.

3. člen
V vseh členih se namesto besedne zveze Odbor Vaške sku-

pnosti, uporabi besedna zveza »Svet vaške skupnosti« v ustre-
znem sklonu. 

4. člen
Spremeni se 4. člen tako, da po novem glasi:
»Občina Kungota (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru 

ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in 
izvršuje naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z 
zakoni in so ji za to zagotovljena potrebna sredstva.«.

5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku pred besedo »praznike« na-

mesto besede »in« naredi vejica; ter se za besedo praznike doda 
besedna zveza »in insignijo«. 

6. člen
V vseh členih se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v 

ustreznem sklonu.

7. člen
V 8. členu se:

- v tretji točki prvega odstavka črta tretja alineja,
- v dvanajsti točki prvega odstavka, v drugi alineji besedna zve-

za »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«. 

8. člen
V 9. členu se:

- v drugi alineji za besedo »interesa« doda besedilo »za uresni-
čevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in«,

- črta predzadnja alineja. 
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- doda nova predzadnja alineja: »- izdaja akte v zvezi s pravica-
mi in obveznostmi funkcionarjev,«.

20. člen
V 26. členu se:

- črta prvi odstavek,
- drugi odstavek postane prvi, tretji postane drugi in četrti po-

stane tretji.

21. člen
V 30. členu se spremeni besedilo tretjega, četrtega, petega in 

šestega odstavka, tako da po novem glasijo:
»(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na 

prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta, na podlagi poročila 
občinske volilne komisije o izidu volitev ter potrdila občinske 
volilne komisije o izvolitvi župana, odloči o morebitnih pritožbah 
drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziro-
ma ugotovi, da takih pritožbi ni bilo.

(4) Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, 
v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.

(5) Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko 
odloči, da bo funkcijo opravljala poklicno. O svoji odločitvi je 
župan dolžan pisno obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

(6) Do prve seje novoizvoljenega sveta traja tudi:
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih voli-

tvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred pote-
kom mandatne dobe,

- mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile 
iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po 
rednih volitvah v občinski svet.«

22. člen
V 31. členu se:

- v prvi alineji drugega odstavka za besedama »proračun obči-
ne« doda vejica in doda beseda »rebalans«,

- dopolni sedma alineja drugega odstavka, tako da se za bese-
dno zvezo »direktorja občinske uprave«, doda novo besedilo 
«vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih 
enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z 
drugimi župani občin ustanoviteljic,«,

- v deveti alineji pred besedo zakon črta beseda ta,
- črta po številu tretji odstavek.

23. člen
36. člen se spremeni tako, da po novem glasi: 
»(1) Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje izmed 

članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opra-

vlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župa-
na, podžupan.

(3) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan po-
oblasti.

(4) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ga 
župan pooblasti.

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

V 17. členu se:
-  v prvem odstavku pred besedno zvezo »poslovnik občinskega 

sveta«, briše beseda «ter« in doda vejica, za besedno zvezo 
»poslovnik občinskega sveta«, se doda »ter sprejema mnenja 
o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi ob-
čine.«, 

-  v drugem odstavku v drugi alineji za besedo proračun, doda 
vejica ter beseda »rebalans«,

-  v 2. odstavku pete alineje črta besedilo »daje soglasje k preno-
su nalog iz državne pristojnosti na občino in«,

-  v drugem odstavku spremeni besedilo desete alineje, tako da 
po novem glasi: 

 »določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno 
opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha man-
dat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo 
funkcijo, ali če je razrešen«,

-  v drugem odstavku v zadnji alineji pred besedo «zakon«, črta 
beseda »ta«. 

14. člen
V 18. členu se:

- v drugem odstavku za besedno zvezo »člana občinskega sve-
ta«, doda »in podžupana«,

- v četrtem odstavku za besedno zvezo »funkcija člana občin-
skega sveta« doda »in podžupana« ter črta besedna zveza »in 
vodje notranje organizacijske enote«.

15. člen
V vseh členih se beseda »delavec« nadomesti z besedama 

»javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
16. člen

V 19. členu se v drugem odstavku pred besedno zvezo »vodi 
najstarejši član občinskega sveta«, doda »brez posebnega poobla-
stila« ter beseda »nastarejši«, zamenja z besedo »najstarejši«. 

17. člen
V 22. člena se

- v tretjem odstavku beseda »dvetretjinsko« zamenja z besedo 
»dvotretjinsko«,

- v petem odstavku beseda »enkrat« zamenja za besedo »dva-
krat«.

18. člen
V 23. členu se:

- za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki glasi:«če nastopi 
funkcijo ali prične opravljati delo, oziroma če v enem mesecu 
po potrditvi mandata ne prične opravljati funkcije ali dela v 
občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37. b 
člena Zakona o lokalni samoupravi, ni združljiva, oziroma ni 
združljivo s funkcijo člana občinskega sveta,«,

- dosedanja šesta in sedma alineja, postaneta sedma in osma 
alineja,

- na novo se oštevilči dosedanji šesti odstavek, ki je bil pomo-
toma označen kot četrti odstavek.

19. člen
V 25. členu se v drugem odstavku:

-  v tretji alineji za besedo »funkcionarjev«, doda vejica in bese-
dilo »članov občinskih organov in delovnih teles,«
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V tretjem odstavku 50. člena se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi:« Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v 
postopku na drugi stopnji zaposlenega v upravi samoupravne lo-
kalne skupnosti.«.

32. člen
Spremeni se besedilo 53. člena, tako da po novem glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti ter pre-

nesene pristojnosti države lahko odloča samo uradna oseba, ki 
je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v 
skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega 
postopka.«

33. člen
Spremeni se besedilo 55. člena, tako da po novem glasi:
»(1) O izločitvi uradnih oseb uprave samoupravne lokalne 

skupnosti odloča direktor uprave samoupravne lokalne skupno-
sti.

(2) O Izločitvi direktorja uprave samoupravne lokalne sku-
pnosti odloča župan.

(3) O izločitvi župana odloča predstavniški organ samouprav-
ne lokalne skupnosti.

(4) O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenešene državne 
pristojnosti na samoupravno lokalno skupnost odloči pristojno 
ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.

(5) O izločitvi se odloči s sklepom.«

34. člen
V vseh členih se besedna zveza »vaški odbor« nadomesti z 

besedno zvezo »svet vaške skupnosti« v ustreznem sklonu.
35. člen

V 60. členu se: 
- v tretjem odstavku v četrti alineji, pri številu članov Sveta Va-

ške skupnosti na novo določi sedem članov,
- v petem odstavku za besedo »funkcijo« dodata besedi »župa-

na, podžupana ter«. 

36. člen
V 61. členu se:

- v prvem odstavku, za prvim stavkom doda nov stavek:«Svet 
vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo 
člani sveta ožjega dela občine«,

- črtajo se sedanji tretji, četrti in peti stavek prvega odstavka.

37. člen
Črta se šesta alineja 86. člena. 

38. člen
V 92. členu se:

- dosedanji tretji odstavek spremeni tako, da po novem 
glasi:«Odločitev o pridobivanju in razpolaganju z nepremič-
nim premoženjem občine na predlog organa pristojnega za 
izvajanje proračuna občine sprejme občinski svet z letnim 
načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premo-
ženjem.«,

- dosedanji šesti odstavek spremeni tako, da po novem glasi: 
»O neodplačni pridobitvi stvarnega premoženja odloča župan. 

24. člen
V 37. členu se spremeni besedilo prvega odstavka, tako da po 

novem glasi:
»(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne 

moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občin-
skega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
član občinskega sveta.«.

25. člen
V 38. členu se:

- v prvem odstavku v četrti in peti alineji besedna zvezo »funk-
cijo župana in podžupana« zamenja z besedno zvezo » funk-
cijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,«,

- v prvem odstavku doda nova sedma alineja, ki glasi »če na-
stopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem me-
secu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali 
dela v občinski upravi, oziroma državni upravi, ki na podlagi 
določb 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, 
oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, žu-
pana in podžupana,«,

-  v tretjem odstavku za besedo »peto« črta beseda »in« ter se 
naredi vejica; za besedo šesto se doda »in sedmo«,

- črtata drugi in osmi odstavek, ostali odstavki se preštevilčijo 
tako da sedanji tretji postane drugi, sedanji četrti postane tre-
tji, sedanji peti postane četrti, sedanji šesti postane peti, sedanji 
sedmi postane šesti.

26. člen
V 40. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda 

novi stavek:
»Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 

strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja.».

27. člen
V 41. členu se dodata novi peti in šesti odstavek:
»(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Zgornji 

Kungoti, Plintovec 1. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore 
občine.

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.«. 

28. člen
V 43. členu se doda novi sedmi odstavek:
»(7) Dokončno poročilo Nadzornega odbora mora župan uvr-

stiti na prvo naslednjo redno sejo občinskega sveta po prejemu 
omenjenega poročila.«. 

29. člen
V drugem odstavku 45. člena se za besedo varovati doda be-

sedna zveza »osebne podatke,«.

30. člen
V 48. členu se v petem odstavku črta besedna zveza »na pre-

dlog direktorja občinske uprave«.

31. člen
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V primeru, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške 
ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki bi lahko povzročili 
obveznost za občino je potrebno predhodno pridobiti soglasje 
občinskega sveta«. 

39. člen
Črta se drugi odstavek 93. člena.

40. člen
V 104. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »le za 

namene« doda besedna zveza »in višine«.

41. člen
V 116. členu se na novo oblikuje besedilo tretjega odstavka, 

tako da po novem glasi:
»O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-

nih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog 
župana občinski svet«. 

42. člen
Doda se novi 127. člen:
»Krajevno običajen način obveščanja, je obveščanje javnosti 

na oglasnih deskah in spletnih straneh občine Kungota ter ob-
veščanje svetnikov, vseh društev v občini, vseh političnih strank 
v občini ter vseh članov Sveta vaških skupnosti z običajno ali 
elektronsko pošto.«

43. člen
Sedanji 127. člen postane 128. člen in tako naprej.

pREHODNE IN KONČNE DOlOČBE

44. člen
Določila Statuta, ki se nanašajo na volitve v Svet vaške sku-

pnosti se pričnejo uporabljati pri prvih naslednjih volitvah po ve-
ljavnosti teh sprememb Statuta.

45. člen
Spremembe Statuta se objavijo v Medobčinskem uradnem 

vestniku Štajerske in Koroške regije in pričnejo veljati petnajst 
dni po objavi.

Številka: Župan Občine Kungota 
Datum: Igor Stropnik, s. r.


