Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. ter 111. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na
. redni seji, dne
_____2020
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Cerkno
1. člen
V Statutu Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) se v zadnjem odstavku
4. člena na koncu stavka pred piko doda besedilo:
», če tako določa zakon«.

2. člen
V drugem odstavku 16. člena se črta četrta alineja.
V drugem odstavku 16. člena se spremeni trinajsta alineja tako, da se glasi:
»- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in kriterije ter
merila za nagrade in nadomestila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih
teles, ki jih imenuje ter merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine,«.

3. člen
V sedmem odstavka 20. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta in
direktorju občinske uprave ter v vednost predsedniku nadzornega odbora občine.«.

4. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«.

5. člen
V tretjem odstavku 24. člena se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in pred njo doda besedilo »ali
zakon«.
V tretjem odstavku 24. člena se za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»- odloča o vprašanjih, ki jih določa zakon.«.

6. člen
Črta se prvi odstavek 29. člena.

7. člen
Črta se zadnji odstavek 30. člena.

8. člen
Črta se 31. člen.

9. člen
Črta se 34. člen.

10. člen
Črta se 35. člen.

11. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.«.

12. člen
Črta se 38. člen.

13. člen
Spremeni se 42. člen tako, da se glasi:
»Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi
nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje
predsedniku nadzornega odbora.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki
opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti
na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzorni obor opravlja nadzor pri nadzorovanih subjektih, zato ne
odtujuje dokumentacije in ne zahteva kopiranja obsežnih gradiv, pač pa v dogovoru z odgovorno
osebo nadzorovanega subjekta določi čas in pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri nadzoru na
sedežu nadzorovanega subjekta.
Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu subjektu osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku
osmih dni po sprejemu. Nadzorovani subjekt ima pravico v roku petnajstih dni od prejema osnutka
poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje
mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega subjekta za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka
poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani subjekt razpolaga z listinskimi
dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so
opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti
poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani subjekt ali
odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati
pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati
poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge
nadzornega odbora.«.

14. člen
V 49. členu se črta besedilo »župan oziroma«.

15. člen
Spremeni se 58. člen tako, da se glasi:
»Izločitev uradnih oseb v občinski upravi, direktorja občinske uprave in župana ureja zakon.«.

16. člen
Črta se prvi odstavek 69. člena.

17. člen
Spremeni se 96. člen tako, da se glasi:
»Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premičnine stvari v lasti občine, denarna sredstva in
pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Občinski svet na predlog župana sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in
predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Neodplačna pridobitev premoženja je možna v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo ravnanje s
stvarnim premoženjem občine.«.

18. člen
Črta se 99. člen.

19. člen
V celoti se črta poglavje »X. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ«.

20. Člen
Ažurira se preambulo statuta, tako da je usklajena s spremembami zakonodaje.
21. Člen
V 120. členu se beseda »župan« nadomesti z »občina«.

22. Člen
V 78. členu, zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Podporo pobudi dajo volivci s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem oz. kvalificiranim elektronskim podpisom, v skladu
z zakonom.«
23. Člen
81 člen, 1. odstavek: na koncu stavka se doda: », če zakon ne določa drugače.«
24. člen
81 člen, 2. odstavek se glasi: »Odločitev na referendumu je zavrnjena, če proti glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje
najmanj petina vseh volivcev.«

25. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. ______________
Cerkno, dne17. 9. 2020
Župan Občine Cerkno
Gašper Uršič
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 16. in 111. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) župan
Občine Cerkno predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno v obravnavo predlog Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Cerkno.
Predlagatelj predlaga, da Občinski svet Občine Cerkno obravnava in sprejme Spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Cerkno po hitrem postopku v skladu z 89. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14), ker gre za uskladitev statuta z zakoni in za
sprejem vsebinsko manj zahtevnih sprememb in dopolnitev.

1. Razlogi za sprejem akta
Razlog za spremembe in dopolnitve statuta so ugotovitve strokovnega nadzora Ministrstva za javno
upravo, Službe za lokalno samoupravo.

2. Finančne posledice
S sprejemom Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Cerkno neposrednih finančnih posledic na
proračun ne bo.

3. Obrazložitev
Vsebinska obrazložitev izhaja iz dopisa Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, št.
037-35/2017/2 z dne 11.8.2017, ki je v prilogi.

