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S T A T U T 

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

Predlog sprememb glede na sprejeti osnutek na 15. redni seji OS. 
 
 
21. člen 

 
Občinski svet dela in odloča na sejah. 
 
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. Svetniki lahko predlagajo dodatne točke 
dnevnega reda. 
 
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere 
je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana. 
 
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta 
iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku 
občinskega sveta. 
 
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje. 
 
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja, pobude, predloge in 
odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta. 
 
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu,članom občinskega sveta,   
predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega 
sveta se obvesti javna občila. 
 
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta, direktor 
občinske uprave ter drugi člani občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in 
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove 
pristojnosti oziroma njihovega področja dela. 
 
 

33. člen 
 
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa: 

 skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje 
zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

 v primeru naravnih in drugih nesreč vodi zaščito, reševanje in pomoč, 

 imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito, 

 sprejme načrt zaščite in reševanja, 

 določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in 
organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, 

 ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine, 

 sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati, 

 v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev, 

 predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni 
zaščiti ter materialno dolžnost. 

 
 

Komentar [ER1]: Glede na svetniško 

pripombo je dodan nov drugi stavek 

Komentar [ER2]: Dodan označeni del 
alinee glede na svetniško pripombo,  
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54. člen 
 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s 
Pravilnikom o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles   s 
predpisom občine, ki ureja področje plačil in nagrad občinskim funkcionarjem in članom 
delovnih teles občinskega sveta in župana ter članom drugih občinskih organov ter 
področje povračil stroškov. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s 
podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi 
na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence. 
 
 

1. ZBOR OBČANOV 
 

80. člen 
 
Občani na zboru občanov: 

 obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža 
ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja, 

 obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše 
samoupravne lokalne skupnosti, 

 obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev krajevnih skupnosti oziroma za 
spremembo njihovih območij, 

 predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij,imen naselij ter 
imen ulic, 

 opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom, 

 dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, 
gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 

 oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih 
objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari, 

 obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno 
z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski 
svet ali župan. 

 
Odločitve, sprejete na zboru občanov, zavezujejo vse občane, na katere se nanašajo, na 
območju, za katerega je bil sklican zbor občanov. 
 
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih 
pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. 
Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov 
ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje 
predstaviti in utemeljiti. 
 
Odločitve, sprejete na zboru občanov, zavezujejo vse občane, na katere se nanašajo, na 
območju, za katerega je bil sklican zbor občanov. 
 
 

81. člen 
 
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno 
naselje ali zaselek. 
 
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne 
skupnosti. 
 

Komentar [ER3]: Dodana splošnejša 

opredelitev predpisa. 

Komentar [ER4]: Zaradi jasnejših 

opredelitev je spremenjen vrstni red 
odstavkov. 
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Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v 
občini, zbor občanov v krajevni skupnosti (zbor krajanov) pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov 
volivcev v tej skupnosti. Zbor občanov se praviloma skliče vsaj na vsake štiri leta.  
 
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj 
jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora 
vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove 
podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno 
število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu 
na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno 
vložene zahteve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: ……………… 
Gorenja vas, …………. 2013 

 
 
 
         ŽUPAN 
       OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 
             Milan Čadež, l.r. 

Komentar [ER5]: Na osnovi svetniške 

pripombe dodan nov stavek, 


