ŽUPAN

OBČINA CERKNO

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40

Številka: 900-0009/2021
Datum: 29. 9. 2021

Občinski svet Občine Cerkno

ZADEVA: Problematika pravne subjektivitete krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – predlog
spremembe 57. člena Statuta Občine Cerkno
Republika Slovenija je dne 3. 10. 1994 sprejela Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO), ki je stopil v veljavo 4. 10. 1994. Ta zakon je v svojem 4. členu določil:
»Krajevne skupnosti in ožji deli občin, na območju novih občin, ustanovljenih s tem zakonom, prenehajo s
svojim delovanjem. Z dnem ustanovitve občine krajevnim skupnostim in ožjim delom občin preneha pravna
subjektiviteta in se ukinejo njihovi žiro računi. Premoženje in delavce krajevnih skupnosti in ožjih delov
prevzame novoustanovljena občina.
Občinski sveti odločijo o notranji členitvi nove občine in njihovo delovanje uredijo s statutom občine v skladu
z zakonom o lokalni samoupravi.«
Občina Cerkno je s sprejemom svojega prvega statuta dne 31. 5. 1995 na svojem območju določila 10
krajevnih skupnosti, določila pa je tudi, da imajo te krajevne skupnosti pravno subjektiviteto. Pri tem pa
sistem ni upošteval določila zgoraj citiranega 4. člena ZUODNO, saj dotedanje krajevne skupnosti niso
prenehale z uveljavitvijo ZUODNO in jim:
- ni prenehala pravna subjektiviteta,
- niso bili ukinjeni žiro računi, in
- njihovo premoženje ni bilo preneseno na novoustanovljeno Občino Cerkno.
Prav tako Občina Cerkno svojih krajevnih skupnosti vse do danes ni vpisala v register. To je razvidno iz
vpogleda v AJPES-ov register, kjer ima vseh 10 krajevnih skupnosti Občine Cerkno kot datum ustanovitve
zabeležen 30. 9. 1976 in imajo svojo davčno in matično številko še iz časa pred ustanovitvijo Občine Cerkno.
Z namenom realizacije 4. člena ZUODNO in zaradi racionalizacije poslovanja organov občine (letno ne bo
treba pripravljati 10 proračunov krajevnih skupnosti, prav tako ne 10 zaključnih računov, ne bo potrebno
voditi 10 knjigovodstev – ki jih krajevnim skupnostim trenutno še vedno brezplačno nudi občinske uprava
Občine Cerkno), predlagamo ustrezno spremembo 57. člena statuta Občine Cerkno. Obenem pa se bo
zaradi tega bistveno zmanjšala odgovornost predsednikov KS, saj bo KS brez pravne subjektivitete postala
kot notranji organ občine, za delo katerega bo v celoti odgovarjal župan.
Po prenehanju pravne subjektivitete KS, ki jih je ustanovila občina Cerkno, ne bo obstajala potreba po
vpisovanju teh KS v register. Ne glede na navedeno pa bo treba AJPES obvestiti o tem, da sedanji
predsedniki KS niso zakoniti zastopniki krajevnih skupnosti, vpisanih v njihovi bazi (leto 1976), ter zahtevati
popravo napačnega vpisa. Kaj bo država storila z nekdanjimi KS, bo odločitev, ki ne bo ne vsebinsko ne
stroškovno bremenila Občine Cerkno. Na podlagi navedenih korakov bodo po statutu Občine Cerkno KS še
vedno obstajale, vendar zgolj v obliki strukture, ki bo zagotavljala učinkovitejše izvajanje del in nalog ter
pristojnosti občine na mikro lokalni ravni, s čimer bo omogočen tudi dosedanji sistem financiranja KS

neposredno preko proračuna Občine Cerkno. Kot že rečeno vpisovanje takih KS v register ne bo potrebno.

Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji

sklep:
1.
Besedilo 57. člena Statuta občine Cerkno se spremni tako, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina lahko na podlagi sklepa občinskega sveta krajevni skupnosti podeli pravno subjektiviteto, na
podlagi katere postane krajevna skupnost pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja
samostojno v skladu s tem statutom in na podlagi usmeritev ter dodelitve pristojnosti, ki jih določi
občina.
V primeru podelitve pravne subjektivitete krajevna skupnost v pravnem prometu nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, za svoje obveznosti pa odgovarja z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s
katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti s pravno subjektiviteto subsidiarno.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, katerih vrednost presega vrednost kot je določena z
vsakoletnim proračunom občine, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana.«
2.
Sprememba besedila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
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