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Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – 
odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – 
odločba US in 70/00) in na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99) je občinski svet na svoji 18. redni seji dne 
29. 01. 2001 sprejel naslednje 
 

S P R E M E M B E   S T A T U T A 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Na področju občine Cerklje so ustanovljeni ožji deli občine – vaške skupnosti, ki zajemajo 
naselja: 
 
vaška skupnost zajema naselja število članov sveta 
Adergas Adergas in Trata 5 
Ambrož pod Krvavcem Ambrož pod Krvavcem 3 
Apno Apno 3 
Cerklje na Gorenjskem Cerklje na Gorenjskem 9 
Češnjevek Češnjevek 3 
Dvorje Dvorje 5 
Grad Grad 5 
Lahovče Lahovče 5 
Poženik Poženik 3 
Praprotna Polica Praprotna Polica 3 
Pšata Pšata 3 
Pšenična Polica Pšenična Polica 3 
Ravne Ravne 3 
Sidraž Sidraž 3 
Spodnji Brnik Spodnji Brnik 5 
Stiška vas Stiška vas 3 
Sveti Lenart Sveti Lenart 3 
Šenturška Gora Šenturška Gora 3 
Šmartno Šmartno 3 
Štefanja Gora Štefanja Gora 3 
Vasca Vasca 3 
Velesovo Velesovo 5 
Vopovlje Vopovlje 3 
Zalog Zalog, Cerk. Dobrava in 

Glinje 
7 

Zgornji Brnik Zgornji Brnik 5 
 
Naselji Viševca in Vrhovje delujeta pod okriljem delovanja občinske uprave občine Cerklje«. 
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Občina daje v uporabo vaškim skupnostim nepremičnine ali njihov del, če jih ne uporablja 
občina, na katerih so bile le-te vpisane kot imetnice pravice uporabe, razen, če za posamezne 
nepremičnine s statutom in odloki ni določeno drugače. 
Občinski svet lahko na podlagi župana, nadzornega odbora občine ali zbora občanov vaške 
skupnosti, razpusti svet vaške skupnosti in razpiše predčasne volitve: 
- če se svet ne sestane v šestih mesecih, 
- če se svet po najmanj trikratnem sklicu v šestih mesecih, ne sestane na sklepčni seji, 
- če ne izvršuje nalog, ali jih izvršuje v nasprotju s predpisi, 
- če se ugotovi, da se sredstva dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko 

ali če se nezakonito razpolaga z zbranimi sredstvi občanov in drugih institucij. 
 
Župan občine za obravnavo določenih skupnih vprašanj vaških skupnosti, oblikuje svet 
predsednikov vaških skupnosti, kot svoj posvetovalni organ. 
 
Strokovno in administrativno delo za potrebe delovanja vaške skupnosti, zagotavlja 
predsednik vaške skupnosti v sodelovanju z občinsko upravo. 
 
Vaški odbor obravnava zadeve: 
1. pravico do uporabe nepremičnin – prostorov, ki jih vaška skupnost potrebuje za svoje 

poslovanje in izvajanje dejavnosti, 
2. skrb za vzdrževanje vaških, prometnih in drugih javnih površin,  
3. pravico do mnenja o namenih za uporabo sredstev za gradnjo in vzdrževanje komunalne 

infrastrukture v posamezni vaški skupnosti 
4. upravljanje s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo, 
5. sodelovanje pri izdelavi in izvajanju načrtov zaščite in reševanja 
6. priprava in sodelovanje pri projektih razvoja vasi in podeželja, 
7. pospeševanje kulturne, športne in druge dejavnosti in organiziranje kulturnih in športnih 

prireditev ter sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira občina ali društva, 
8. izvajanje drugih nalog skladno s statutom, odloki in sklepi občinskega sveta in svetov 

vaških skupnosti 
9. pravico ustanavljanja zadrug v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah 
10. občina je dolžna pridobiti mnenje  vaške skupnosti za odtujitev vaških domov. 
 

2. člen 
Za 2. členom se doda 2. a člen, ki se glasi: 
»Vsaka vaška skupnost ima svoj vaški odbor.  
Župan skliče zbore vaščanov, na katerih mora biti prisotnih najmanj 5 % prebivalcev za 
posamezno vaško skupnost. Za udeležbo vaščanov na zboru vaščanov se za prisotnost počaka 
pol ure od sklicane ure. V primeru, da na zboru vaščanov še ni prisotnih 5 % vaščanov, je 
zbor vaščanov nesklepčen. Župan ponovnega zbora, za vaško skupnost, na kateri ni bilo 
sklepčnosti, ne skliče več. Zbor vaščanov se lahko skliče na pobudo iniciative petih vaščanov 
vasi na katerem se izvoli vaški odbor. Vaški odbor izmed izvoljenih članov imenuje 
predsednika vaškega odbora.  Na zborih vaščanov se vodi zapisnik.«   
 

III. ORGANI OBČINE 

 

1. SKUPNE DOLOČBE 
 

3. člen 
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Spremeni se 12. člen, tako da se glasi: 
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.« 
 

2. OBČINSKI SVET 
 

4. člen 
Spremeni se 8. alinea 16. člena, tako da se glasi: 
»- občinski svet  imenuje člane nadzornega odbora  najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.« 
 

4. 1 ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA 
 

5. člen 
Doda se 24. a. člen, ki se glasi: 
» Svet in župan lahko ustanovita delovna telesa. V aktu o ustanovitvi delovnega telesa se 
določi njihova sestava in naloge.« 
 

6. ŽUPAN 

 
6. člen 

Besedilo 3. odstavka  37. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na 
predlog župana izmed članov občinskega sveta. 
Z aktom o imenovanju podžupana potrdi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v 
primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času do 
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do 
izvolitve novega župana.«  
 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 
 

7. člen 
V 77. členu se črta besede »lahko« in »javno službo skupaj z drugimi občinami.« in besedilo 
nadaljuje »javni zavod ali javno podjetje.« 
 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 

 
8. člen 

Doda se nov stavek 94. člen, ki se glasi: 
»V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila 
zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.« 
 

9. člen 
Spremeni se besedilo 99. člena, tako, da se glasi: 
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot 
proračunski sklad. 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v 
višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del 
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu 
proračuna za preteklo leto. 
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O porabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih 
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno  z odlokom o 
proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.« 
 

10. člen 
Spremeni se besedilo 100. člena tako, da se glasi: 
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.« 
 

11.   člen 
Spremeni se besedilo 101. člena, ki se glasi: 
»Občina pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo  leto 
in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta. 
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga 
predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. 
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v 
sprejem. 
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za 
finance, v 30 dneh po njegovem sprejetju.« 
 

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 
 

12. člen 
V 108. členu se besede »z dvotretjinsko večino navzočih članov« nadomestijo z besedami »z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov,«. 
  

13. člen 
Spremeni se 1. odstavek 113. člena, in sicer tako, da se glasi. 
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem delu glasila  - Uradni 
vestnik občine Cerklje na Gorenjskem - lokalnega časopisa Občine Cerklje  na Gorenjskem 
»Novice izpod Krvavca« in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno.« 
 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
14.  člen 

Z dnem sprejema sprememb statuta se morajo uskladiti vse spremembe splošnih in 
posamičnih aktov v roku 1 leta.  
 

15. člen 
Z dnem sprejema statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik občine  Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/99) in teh sprememb statuta, preneha veljati statut občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96 in 1/97). 
 

16. člen 

http://www.neevia.com


Te spremembe statuta začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje 
na Gorenjskem.  
 
Številka: 015-03-278/2001 
Datum:   30. 01. 2001 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Župan 
Franc Čebulj 
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