
 1 

 

      

 
  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

   Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820  04/ 28 15 800 

 
 
Številka: 032-04/2014-278 
Datum:   1.12.2016 
 
 

OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

 
ZADEVA: 

 
STATUT OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM  - predlog 
 

PRAVNA 
PODLAGA: 

29. in 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 
 

PRIPRAVILA: Marta Jarc, direktorica občinske uprave 
 

NAMEN: Predlog sprememb je pripravljen na podlagi priporočil Ministrstva 
za javno upravo - Službe za lokalno samoupravo zaradi uskladitve 
z zakonodajo. 

 

OBRAZLOŽITEV 
Sedaj veljavni Statut Občine Cerklje na Gorenjskem je bil sprejet septembra 2010, v 
januarju 2015 je bila sprejeta njegova dopolnitev (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15 – v nadaljevanju: Statut).  
 
Na podlagi priporočil Ministrstva za javno upravo - Službe za lokalno samoupravo (v 
nadaljevanju: SVLR) so bile pripravljene spremembe in dopolnitve Statuta, ki jih je 
Občinski svet kot osnutek obravnaval in sprejel na svoji 12. redni seji, dne 16.11.2016. 
Na predlagani osnutek čistopisa besedila Statuta (predlagamo, da se Statut sprejme v 
celoti na novo) ni bilo pripomb. Zato kot predlog posredujemo Občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem predlog Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem v enakem 
besedilu z eno spremembo in sicer v 109. členu. Drugi odstavek 109. člena, ki določa 
uradno glasilo občine je spremenjen tako, da se kot uradno glasilo - namesto Uradnega 
vestnika Občine Cerklje na Gorenjskem - določi Uradni list Republike Slovenije. 
 
Od sedaj veljavnega akta se spreminja Statut v naslednjih določbah: 
 
11. člen – drugi odstavek: črta se besedilo »oziroma drugih služb nadzora «, tako da 
se besedilo drugega odstavka glasi: 



 2 

»(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji 
ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva.«  
 
15. člen - drugi odstavek: dodano je besedilo »v skladu z zakonom.« Tako se besedilo 
drugega odstavka glasi:  
(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu v skladu z zakonom. 
 
V tretjem odstavku se črta sedaj veljavno besedilo: »(3) O oblikovanju volilnih enot za 
volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom.« 
Določi se, da je celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem ena volilna enota, tako 
da se besedilo tretjega odstavka glasi: 
(3)  Občina Cerklje na Gorenjskem je ena volilna enota. 
 
16. člen - drugi odstavek - dvanajsta alineja, ki opredeljuje eno izmed pristojnosti 
občinskega sveta, da: »določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno 
opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ni določen 
podžupan, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo,« se nadomesti z besedilom: 
» določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, 
če temu predčasno preneha mandat, pa ni imenovan podžupan«. 
 
V drugem odstavku se trinajsta alineja »odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,« 
črta, saj so določila o ravnanju s premoženjem občine opredeljena v 88. členu Statuta. 
 
20. člen – šesti odstavek - sedaj veljavno besedilo: »(6) Na vsaki seji občinskega 
sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih 
postavljajo člani sveta«,  se nadomesti z besedilom: 
»(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za pobude in vprašanja, 
ki jih postavljajo člani sveta.« 
 
Sedmi odstavek – črta se besedilo: »(podžupanom)« in »predsedniku  nadzornega   
odbora  občine«, tako da se besedilo sedmega odstavka glasi: 
»(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom 
občinskega sveta in  direktorju občinske uprave.  O  sklicu  seje občinskega sveta se 
obvesti javna občila.« 
 
25. člen – prvi odstavek: med stalna delovna telesa občinskega sveta se doda še 
»komisija za požarno varnost«. 
 
28. člen – prvi odstavek: doda se stavek »Predlog razrešitve mora biti obrazložen in 
predložen občinskemu svetu v pisni obliki«, tako da se besedilo prvega odstavka glasi: 
»(1) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa ali 
delovno telo v celoti na predlog župana ali najmanj četrtine članov občinskega sveta. 
Predlog razrešitve mora biti obrazložen in predložen občinskemu svetu v pisni obliki.« 
 
30. člen – drugi odstavek – četrta alineja, ki opredeljuje, da župan »odloča o pridobitvi 
in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, 
če zakon ali predpis občine ne določa drugače,« 
se črta, saj so določila o ravnanju s premoženjem občine opredeljena v 88. členu 
Statuta. 
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38. člen – drugi odstavek  - četrta alineja, ki opredeljuje, da podžupanu preneha 

mandat tudi »z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal 
mandat«,  se črta.  
 
41. člen – četrti odstavek – besedica »pečat« se nadomesti z besedico »žig«. 

 
42. člen – prvi odstavek – v tem odstavku, ki določa, da nadzorni odbor sprejme letni 
program nadzora, se črta besedilo, ki opredeljuje kaj mora obvezno vsebovati letni 
program nadzora, to je besedilo: »ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa 
proračuna občine. V program nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore, predvsem 
finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.« 
 
Drugi odstavek, ki določa: »(2) Poleg zadev iz letnega programa nadzora mora 
nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet 
ali župan.« se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Nadzorni odbor lahko obravnava pobude župana in občinskega sveta za vključitev 
v letni program dela nadzornega odbora.« 
 
47. člen – prvi odstavek – besedilo, ki je doslej opredeljevalo le, da je delo nadzornega 
odbora javno, se spremeni tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: 
»(1) Seje nadzornega odbora niso odprte za javnost, javnost svojega dela nadzorni 
odbor zagotavlja z objavo dokončnih poročil na uradni spletni strani občine.« 
 
V tretjem odstavku se v prvem stavku doda besedica »šele«, v drugem stavku pa se 
besedilo »v primeru, da se javno objavi« nadomesti z besedilom »pred javno objavo«. 
Besedilo tretjega odstavka se tako v celoti glasi: 
»(3) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah lahko obvesti javnost šele, ko je poročilo o 
nadzoru dokončno. Nadzorni odbor iz letnega poročila o njegovem delu in 
posameznega poročila o nadzoru pred javno objavo izloči podatke, ki jih zakon, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče 
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.« 
 
56. člen – sedanji drugi odstavek, ki opredeljuje: »(2) O izločitvi direktorja občinske 
uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.« se 
nadomesti z dvema novima odstavkoma: 
 
»(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.  
 
(3) O izločitvi  župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.« 
 
57. člen – besedilo tega člena, ki opredeljuje možnosti ustanovitve in delovanja 
občinskega pravobranilstva in se sedaj glasi: 
(1) Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi 
organi zastopa občino, občinske organe in ožje dele občine. 
 
(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo  zastopa tudi druge pravne osebe, ki 
so jih ustanovile občine. 
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(3) Občinsko pravobranilstvo se  ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet  določi 
njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo. 
 
(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi  skupni organ občinskega 
pravobranilstva.« 
  
se v celoti nadomesti z novim besedilom: 
»(1) Občinsko pravobranilstvo ureja zakon. 
 
(2) Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več občin 
lahko ustanovi medobčinsko pravobranilstvo. Če občina ne ustanovi občinskega 
pravobranilstva ali medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge občinskega 
pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec. 
 
(3) Občinsko pravobranilstvo zastopa občino pred sodišči in drugimi državnimi organi. 
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih 
je ustanovila občina.« 
 
62. člen – peti odstavek - sedaj veljavno besedilo: »(5) Vaški odbor izmed izvoljenih 
članov imenuje predsednika vaškega odbora«,  se nadomesti z besedilom: 
»(5) Vaški odbor izmed svojih članov izvoli predsednika vaškega odbora.« 
 
88. člen – prvi odstavek - sedaj veljavno besedilo:  
»(1) Občinski svet na predlog župana sprejme: 

 letni načrt prodaje občinskega finančnega premoženja in  
 letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.« 

se spremeni tako, da se glasi: 
 »(1) Občinski svet na predlog župana sprejme: 

 letni načrt prodaje občinskega finančnega premoženja in  
 letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.«  

 
Črtata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»(3) V letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
se lahko določi, da letni načrt pridobivanja in/ali razpolaganja pod določeno vrednostjo 
nepremičnega premoženja sprejme župan. 
 
(4) Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine je pristojen 
župan.«  
 
Novo besedilo 88. člena se glasi: 
»(1) Občinski svet na predlog župana sprejme: 
• letni načrt prodaje občinskega finančnega premoženja in  
• letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.  
 
(2) Sprejeti letni načrt izvršuje župan.  
 
(3) Stvarnega premoženja ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen v primerih, ko je to 
dovoljeno z zakonom.  
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(4) Stvarno premoženje se lahko pridobi neodplačno, razen če bi taka pridobitev 
povzročila večja stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili 
nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.« 
 
109. člen – besedilo tega člena, ki se sedaj glasi: 

»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu 
občine. Praviloma so objavljeni v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, to 
je v uradnem delu lokalnega časopisa »Novice izpod Krvavca« in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, razen če ni v njih glede objave in pričetka veljavnosti drugače 
določeno. 

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet.« 
 
se v celoti nadomesti z novim besedilom: 

»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu 
občine.  

(2) Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slovenije. 

(3) Predpisi pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, razen če ni v njih glede pričetka 
veljavnosti drugače določeno. 

(4 V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski  svet.« 

 

Statut občine skladno z 64. členom Zakona o lokalni samoupravi določa temeljna 
načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih 
organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih 
določa zakon.  

Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov tega organa. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Sprejme se predlog Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem, v predloženem 
besedilu. 
 

              
 Občina Cerklje na Gorenjskem 

           ŽUPAN 
              FRANC ČEBULJ  


