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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na _. redni seji 
dne _________ sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA   

Občine Dol pri Ljubljani 

 
1. člen 

V prvi alineji šestega odstavka 6. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/2016), 
se za besedilom »ustanovi vzgojno izobraževalni« doda besedilo »zavod«. 
 

2. člen 

18. člen se spremeni tako, da se 18. člen po novem glasi: »Strokovno pripravo gradiv, 
organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi sej 
občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava, ki po odredbi župana 
sodeluje na seji občinskega sveta.« 

 
3. člen 

V 19. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se novo besedilo glasi:  »Za vsako sejo občinskega 
sveta se pošlje vabilo županu, podžupanoma in članom občinskega sveta, kadar to zahteva dnevni 
red, pa tudi drugim osebam.« 

 
4. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 20. člena se za besedilom »sklene občinski svet«, doda 
besedilo »na obrazložen predlog«. 

Peti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Župan oziroma po njegovem 
pooblastilu direktor občinske uprave, poroča o izvrševanju odločitev občinskega sveta občinskemu 
svetu najmanj enkrat letno.« 

 
5. člen 

V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo », ki ga v mesecu, ko se pripravlja predlog proračuna 
predloži županu in občinskemu svetu«.  

Črtata se drugi in peti odstavek 41. člena.  
 

6. člen 

Prvi odstavek 42. člena se spremni tako, da se novo besedilo glasi: »Nadzorni odbor lahko 
opravlja neposredni nadzor pri nadzorovanih osebah.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Nadzorni odbor pred nadzorom 
pisno obvesti o nadzoru nadzorovani osebo .« 

 
7. člen 

V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo », občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi 
računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.« 

 
 

 



8. člen 

Zadnji stavek desetega odstavka 46. člena se spremeni tako, da se novo besedilo zadnjega stavka 
desetega odstavka glasi: »S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako 
nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da poda predloge za izboljšanje.« 

 
9. člen 

Vsebina 49. člena se spremeni tako, da se novi 49. člen glasi: »Nadzorni odbor mora županu in 
občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev, skladno s četrtim 
odstavkom 41. člena, ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in 
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.« 

 
10. člen 

Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Javnost je o delovanju 
nadzornega odbora obveščena z objavljenim programom dela oziroma nadzora in poročili, ki so 
objavljena na svetovnem svetu.« 

 
11. člen 

V drugem odstavku 51. člena se črta besedilo »in vodenju sej«. 
 

12. člen 

Drugi stavek 52. člena se spremeni tako, da se novo besedil oglasi: »Skrbnik porabe sredstev je 
predsednik nadzornega odbora. V primeru odsotnosti, lahko predsednik nadzornega odbora 
pooblasti drugega člana nadzornega odbora.« 

 
13. člen 

V 64. členu se črta besedilo »župan oziroma«. 
 
 

14. člen 

V predzadnjem stavku zadnjega odstavka 68. člena se beseda »Slep« zamenja z besedo »Sklep«. 
 

 
15. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 74. člena se besedilo »stotih« zamenja z besedilom »5 
odstotkov«. 

 

16. člen 

V drugem stavku četrtega odstavka 96. člena se za besedilo »Za izvrševanje« doda besedilo 
»posameznih delov«, tako da se drugi stavek četrtega odstavka glasi: »Za izvrševanje posameznih 
delov proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske 
uprave.« 

 

17. člen 

V 104. členu se termin »knjigovodska« zamenja s terminom »finančna«, termin »knjigovodskih« pa 
s terminom »finančnih«.  



18. člen 

IX. poglavje in 120. člen se črta.  

X. poglavje se preštevilči v IX. Poglavje, 121. člen v 120. člen in 122. člen v 121. člen. 

 
19. člen 

Z dnem sprejema sprememb Statuta Občine Dol pri Ljubljani se določbe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki so v nasprotju s statutom ne uporabljajo. 

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani prenehajo veljati določbe 
drugih veljavnih splošnih aktov, ki so v nasprotju z določbami Statuta. 

 
20. člen 

Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Št. 030-0004/2017-1 
Dol pri Ljubljani, dne __________ 

župan  
Občine Dol pri Ljubljani  

mag. Janez Tekavc 

 
 



Obrazložitev: 

Decembra 2016 je Ministrstvo za javno upravo (MJU), Služba za lokalno samoupravo, 

opravila pregled usklajenosti nekaterih aktov Občine, med drugim tudi Statuta Občine Dol pri 

Ljubljani, in podala pripombe oz. predloge za uskladitev posameznih določb. Spremembe in 

dopolnitve so bile Občinskemu svetu predložene v prvo obravnavo že na 14. redni seji dne 

17.5.2017, kjer so bile sprejete. Skladno z določbami Statuta in Poslovnika, je gradivo 

predloženo še v drugo obravnavo.  

Vsebinskih sprememb od prve obravnave v Statutu ni. Za lažji pregled je gradivu priložen še 

trenutno veljavni Statut z označbo sprememb po Spremembah in dopolnitvah Statuta, ki so 

predložene v drugo obravnavo. 

 

V skladu s pripombami MJU Občinskemu svetu predlagamo ustrezne spremembe Statuta 

(kot predloženi že v prvi obravavi):  

K 1. členu: V besedilu se doda manjkajoča beseda. 

K 2. členu: Sprememba odpravlja nasprotje 18. člena z vsebino zadnjega odstavka 35.člena 
ZLS, saj ta ne predvideva možnosti, da bi lahko javni uslužbenci občinske uprave pomagali pri 
vodenju sej. 

K 3. členu: Uskladitev vsebine s spremembo Poslovnika glede na pripombo MJU, da se 
predsednika Nadzornega odbora in direktorja občinske uprave ne vabi redno na seje. 

K 4. členu: Ker je tajno glasovanje izjema, ki najprej zahteva ustrezni predlog obrazložitve, se 
doda besedilo »na obrazložen predlog«. Župan je kot organ tisti, ki je v neposrednem odnosu 
z občinskim svetom in lahko le da pooblastilo direktorju za poročanje o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta. 

K 5. členu: Sprememba predstavlja uskladitev z načelom avtonomnosti vseh treh organov 
občine, župana, občinskega  sveta  in  nadzornega odbora, ki  so sicer medsebojno so-odvisni 
organi, vendar   niso   v   hierarhičnem  razmerju, pač  pa  se  njihove  naloge  in   pristojnosti  
dopolnjujejo. Sprememba tako odpravlja neskladno omejitev pristojnosti  nadzornega  
odbora, ki  neodvisno  in  samostojno sprejema  letni program  dela  nadzornega  odbora 
občine, nihče pa ne more in ne sme zavezovati nadzornega odbora, da mora vključiti v letni 
program dela, določene zadeve. 

K 6. členu: Sprememba predstavlja uskladitev člena, saj poenoti delovanje nadzornega 
odbora za vse nadzorovane osebe. 

K 7. členu: Glej obrazložitev k 6. členu. Dodatno se odpravlja nepotrebno določilo, ki pravi, 
da se dokončno poročilo po potrebi pošlje računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu, 
saj ZLS z vsebino tretjega odstavka 32. člena jasno določa, kdaj se o ugotovitvah nadzornega 
odbora obvesti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS, v vseh drugih primerih pa je 
javno dostopno na svetovnem spletu. 

K 8. členu: Slogovni popravek besedila, ki ne spreminja vsebine.  

K 9. členu: Uskladitev vsebine 49. člena z vsebino predzadnjega odstavka 41. člena. 

K 10. členu: Javnost  je o delovanju nadzornega odbora obveščena z objavljenim programom 
dela oziroma nadzora in končnimi  poročili, ki  so  objavljeni  na  svetovnem spletu. Prav tako 
nadzorni odbor  županu  in občinskemu  svetu  posreduje  letno poročilo  o svojem delu, ki je 



uvrščen na sejo občinskega sveta in se  javno  predstavi.  Javnost dela nadzornega odbora pa 
ne pomeni, da je na sejah nadzornega odbora lahko prisoten poleg članov in vabljenih, lahko 
prisoten posamezen ali več predstavnikov javnosti. Na sejah se obravnavajo pobude, 
predlogi, posamezni dokazi, osebni podatki in ostalo, kar dobi polno veljavo šele s 
sprejemom končnega poročila s priporočili in predlogi in bi kakršna koli javnost v procesu 
nadzora lahko pomenila grob poseg v integriteto posameznikov in institucij. 50. člen je 
spremenjen skladno z navedbami. 

K 11. členu: Glej obrazložitev k 2. členu. 

K 12. členu: Skladno s predlogom MJU je za skrbnika porabe sredstev za delo nadzornega 
odbora določen predsednik nadzornega odbora.  

K 13. členu: Odpravlja se nejasna in dvoumna določitev organizacije, delovnega področja in 
sestave organov, saj le-te določi občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in 
imenovanju članov posameznega organa. 

K 14. členu: Slovnični popravek, ki ne spreminja vsebine. 

K 15. členu: Uskladitev vsebine z drugim odstavkom 46. člena ZLS, skladno s predlogom MJU, 
saj mora biti pobuda podprta s podpisi najmanj 5 % volivcev v občini. 

K 16. členu: Zagotovitev skladnost Statuta z Zakonom o javnih financah (ZJF), saj je bila 
vsebina drugega stavka četrtega odstavka 96. člena v nasprotju z vsebino 4. člena ZJF, ki med 
drugim govori, da je župan za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu 
svetu, zato ne more s pooblastilom prenesti izvrševanje proračuna občine na posamezne 
delavce ali podžupana. Na posamezne delavce ali podžupana lahko s pooblastilom prenese le 
izvrševanje posameznih delov proračuna. 

K 17. členu: Terminološka uskladitev skladno s predlogom MJU. 

K 18. členu: Vsebina poglavja IX. je vsebina zakonskih predpisov (X. poglavje ZLS), in ne 
občinskega statuta, zato je črtana.   

K 19. členu: Nomotehnična določba. 

K 20. členu: Določa začetek veljavnosti sprememb. 

 

 

Finančne posledice: 

Spremembe in dopolnitve Statuta nimajo finančnih posledic na občinski proračun. 

 

Priloga: 

- Prikaz sprememb na trenutno veljavnem Statutu Občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani 

- Dopis MJU – Strokovna pomoč občinam - opozorilo 

 

 

 
 
 


