
Povzetek bistvenih sprememb, ki jih prinaša predlog novega Statuta Občine 

Gorenja vas - Poljane 

 

 3. odst. 5. člena: nova možnost, da se občine združujejo v združenja (kar se v praksi 

že dogaja, npr. Skupnost občin Slovenije), 

 1. odst. 7. člena: Na novo je določen dan občinskega praznika, 23. november,  

 8. člen: Nekaj manjših sprememb pri nalogah občine (npr. nova možnost 

podeljevanja denarne pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov; določanje občinskega programa športa), 

 3. odst. 11. člena: Primeroma so našteti tudi drugi organi občine (npr. Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Štab civilne zaščite itd.), 

 12. člen: Podrobneje je urejeno področje občinske uprave (npr. da opravlja strokovna 

in administrativna opravila tudi za potrebe krajevnih skupnosti, da jo vodi direktor, 

usmerja in nadzoruje pa župan), 

  14. člen: Na novo je določeno, da se splošni akti občine objavljajo v Uradnem listu 

Republike Slovenije, v občinskem glasilu in na spletnih straneh občine, 

 15. člen: Podrobneje je določen postopek sklica konstitutivne seje občinskega sveta, 

 2. odst. 18. člena: Natančneje je določena nezdružljivost funkcije člana občinskega 

sveta. 

 23. člen: V 3-6. odstavku so podrobneje določena pravila glede prenehanja mandata 

občinskega svetnika. 

 26. člen: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se preimenuje v odbor 

za gospodarstvo. 

 1. odst. 35. člena: Na novo je določeno, da podžupana imenuje župan (prej občinski 

svet na predlog župana) in da podžupan funkcijo opravlja nepoklicno. 

 1. odst. 38. člena: Statut več ne določa vseh primerov, kdaj županu preneha mandat, 

ker to ureja zakon, ki se večkrat spreminja. Statut se sedaj glede tega sklicuje 

neposredno na zakon. 

 Podrobneje je urejeno delovanje nadzornega odbora občine. Bistvena dopolnila so 

predvsem v 42., 45., 47., in  50-55. členu Statuta,   

 67. člen: Nove so nekatere naloge krajevnih skupnosti (npr. sodelovanje pri 

organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; dajanje soglasja k odločitvam o 

razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnosti dano na uporabo 

za opravljanje njenih nalog), nekatere naloge pa so se črtale (npr. skrb za pluženje in 

odvoz snega; skrb za vaške vodovode), 

 2. odst. 69. člena: Nova je določba, da so nični pravni posli, ki jih sklene krajevna 

skupnost brez soglasja župana, z določenimi izjemami, 

 2. odst. 70. člena: Podrobneje je urejena nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne 

skupnosti, 

 3. odst. 77. člena: Jasneje so določena pravila zadolževanja krajevnih skupnosti, 

 2. odst. 80. člena: Jasneje je določeno, da so odločitve, sprejete na zboru občanov, 

za te občane zavezujoče, 

 4. odst. 83. člena: Dodano je, da z zapisnikom zbora občanov direktor občinske 

uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi, 

 89. člen: Podrobneje so določena pravila glede referenduma. V 1. odst. je dodana 

možnost, da občinski svet zahteva ustavnosodno presojo zahteve za razpis 



referenduma; v 2. odst. je določen rok največ 45 dni (prej 35) za izvedbo 

referenduma; v 5. odst. je določeno, da občinska volilna komisija 15 dni pred dnem 

glasovanja objavi akt o razpisu referenduma v javnih občilih, 

 99. člen: Nekaj je novosti pri določitvi seznama gospodarskih javnih služb (npr. 

črtano je pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in 

zračnikov zaradi varstva zraka), 

 105-118. člen: Na področju premoženja in financiranja občine so določbe dokaj 

spremenjene zaradi sprememb predpisov s tega področja, 

 1. odst. 119. člena: Med splošnimi akti občine so črtane odredbe. 

 127. člen: Črtano je sklicevanje na predpise pokrajine. 

 2. odst. 129. člena: Dodana sta zadnja dva stavka, ki določata naloge župana v 

primeru postopkov, ko državni organ odloča na podlagi predpisov občine.  

 133. člen: Prehodna določba, ki ureja preimenovanje odborov šele po naslednjih 

volitvah.  

  

PREGLED DODATNIH SPREMEMB ZARADI PRIPOROČIL MINISTRSTVA ZA 

NOTRANJE ZADEVE 

 

 Črta se drugi del 8. alinee 17. člena, da se postopek razreševanja uskladi z določbami 

32.a in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) 

 Dopolni se 3. Odstavek 18. Člena, da se na predlog MNZ zaradi večje jasnosti doda 

stavek: »Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja 

funkcijo župana, ostane občinski svetnik, vendar nima pravice glasovanja.« 

 Spremeni se določba 7. odstavka 21. člena, saj predsednika nadzornega odbora ni 

potrebno vabiti na vsako sejo občinskega sveta, čeprav vsi nadzorniki za vsako sejo 

občinskega sveta prejmejo gradivo za sejo. Navedeno se upošteva tudi v 2. odstavku 

49. člena predloga statuta. 

 V 3. odstavku 40. člena predloga statuta se zaradi preglednejše primerljivosti z 

veljavno zakonodajo (32.a člen ZLS) združita 2. in 3. odstavek. 

 Črtan je zadnji stavek 3. odstavka 42. člena predloga statuta, da se uskladi s 

predpostavko 28. člena ZLS, ki določa tri samostojne organe občine. 

 Spremenjen je 1. odstavek 44. člena predloga statuta, saj se mora na osnovi 43. 

člena Zakona o integriteti, ki zahteva aktivno vlogo vsake uradne osebe, član 

nadzornega odbora v primeru dvoma glede njegove pristranskosti izločiti sam in ga 

ne izloči predsednik nadzornega odbora. 

 V 2. odstavku 46. člena se na priporočilo MNZ glede priprave poročila o nadzoru 

namesto sedaj uporabljenega izraza (končno) »poročilo o nadzoru« uporabi izraz 

»poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi« 

 Črta se 4. alinea 68. člena, ki je določala, da krajevne skupnosti izdelujejo načrte 

zaščite in reševanja, kar ni v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 

 Črta se 132. člen predloga statuta, ker določbe glede pristojnosti nadzora nad 

zakonitostjo dela niso prepuščene v urejanje občinskim statutom ampak jih ureja 

področna zakonodaja.  


