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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
 
 
Zadeva:     
 

 
SPREMEMBE STATUTA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI, prva obravnava  
 

 
Pravna podlaga:   
  
 
 

 
31. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 

 
Predlagatelj:    
 

 
Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc 

 
Poročevalec:    

 
Mihaela Mekše 

 
Predlog sklepa: 
  
 

 
SKLEP 1 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je predlog Sprememb in 
dopolnitev  Statuta Občine Dol pri Ljubljani primeren za nadaljnjo obravnavo  

 
Priloge: 
 

 
Predlog spremembe statuta občine Dol pri Ljubljani 

 

 

                                                                                                mag. Janez Tekavc, 

                                                                                                        župan 

 

 
 
 
 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



 
UVOD: 
 
S predlaganimi spremembi se zmanjšuje število svetnikov in članov komisij ter posledično 
stroškov, ki jih ima občina s samim delovanjem občinskega sveta. Odpravi se obvezna 
določitev delovnih teles, ki niso zahtevana z Zakonom o lokalni samoupravi ter se 
ustanovitev teh prepusti odločitvi občinskega sveta oz. župana.  
V nekaterih delih se statut spremeni zaradi sprememb predpisov, ki so bili sprejeti po 
sprejemu Statuta.  
Specificirajo se nekatere naloge občine, kar bi omogočilo racionalnejše izvajanje le-teh.  
Skrčijo se določbe, ki se nanašajo na Nadzorni odbor in so po vsebini predmet njihovega 
poslovnika.  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Zaradi nekaterih sprememb zakonodaje se je pojavila potreba po spremembi nekaterih 
določb statuta.  
Glede na dosedanje izkušnje, potrebe in drugačnim videnjem delovanja organov občine in 
občinske uprave so bile pripravljene tudi nekatere večje spremembe statuta, predvsem:  

• sprememba števila članov občinskega sveta 

• ukinitev do sedaj obveznih komisiji in odborov.  
 
V zvezi s spremembo števila članov občinskega sveta je potrebno izpostaviti, da bi manjše 
število svetnikov omogočila bolj konstruktivno razpravo, ki je v večji skupini ni mogoče 
pričakovati. Dejstvo je, da gradivo strokovno pripravi občinska uprava in da argumentirane 
predloge na posamezno gradivo lahko dajo svetniki, ki določeno področje poznajo. Zato 
zmanjšanje števila svetniških mest ne bo vplivalo na kvaliteto dela – vse je odvisno od 
pripravljenosti svetnikov, da se angažirajo sooblikujejo akte in odločitve za katere so 
pristojni.  
 
Značilnost našega občinskega sveta je, da je zastopanost političnih strank majhna, zato z 
zmanjšanjem števila članov občinskega sveta, te ne bi bile veliko prikrajšane. Svetniki, ki 
izhajajo iz list posameznih naselji pa že po svojem bistvu delajo za interese občanov in se v 
njih ne zrcali morebitna strankarska politika. 
 
Zakon o lokalni samoupravi je za konstituiranje prvih občinskih svetov priporočil število 
svetnikov glede na velikost občin, vendar  določba že takrat ni bila zavezujoča. Število članov 
občinskega sveta je potrebno določiti glede na potrebe okolja posamezne občine.  
 
Glede na navedeno, bi bilo primerno število članov občinskega sveta 13, kakršno je bilo pred 
zadnjo spremembo Statuta. 
 
Ukinitev komisij in odborov, ki jih zakon ne določa kot obvezne ne bi zmanjšalo kvalitete 
odločitev sprejetih na seji sveta. Dejstvo, da isto gradivo obravnava komisija, sestavljena 
predvsem iz svetnikov, ki se o vsebini lahko izrečejo neposredno na seji sveta, ni smiselno.  
Splošne določbe, ki omogočajo ustanovitev komisije ali odbora ostajajo, tako da je komisijo 
mogoče ustanoviti, če bo to potrebno.  



 
Kratka obrazložitev posameznih predlaganih sprememb:  

Člen Obrazložitev  

1 Zaradi spremembe odloka, je potrebno novelirati tudi statut. 

2 Dopolnitev nekaterih nalog, ki jih opravlja občina s ciljem omogočiti širše možnosti 
bolj gospodarnega ravnanja 

3 Zaradi majhnosti uprave je delitev na notranje organizacijske enote nesmiselna. 
Občinska uprava na podlagi navedene določbe deluje enovito in pod enotnim 
vodstvom direktorja občinske uprave. 

4 Dopolnitev statuta v smislu javnosti sej, ki je že dogovorjena in določena v poslovniku 

5 Spremeni se število svetnikov, kar bo zmanjšalo stroške in omogočalo bolj gibko 
delovanje občinskega sveta, saj bo vsak svetnik bolj izpostavljen in se bo bolj zavedal, 
da je njegovo delovanje in sodelovanje velikega pomena.   

6 Dosedanja določba je nepotrebna, saj je obravnavana situacija določena v zakonu in 
16. členu statuta 

7 Z objavo vabila na sejo na spletu se omogoči tudi seznanjenost vseh javnih občil. 
Glede na sedanjo določbo bi morali seznaniti vsa javna občila, kar se ni izvajalo, niti ni 
smiselno. Kljub spremembi se lahko na sejo vabi nekatere okoliške predstavnike 
javnih glasil.  

8 Omogoča večjo transparentnost in seznanitev volivcev za katere zadeve so podprli 
njihovi kandidati. 

9 Določi se podlaga za ustanovitev nekaterih komisij, ki jih določajo zakoni, npr. Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

10 Črtajo se dosedanje komisije in odbori, ki niso z zakonom predpisani. S tem bi se 
opravila racionalizacija delovanja občinskega sveta in nepotrebno dvojno obravnavo 
istega gradiva. Zmanjšali bi se tudi stroški. 

11 S spremembo se sledi spremembam veljavne zakonodaje in predhodno predlaganih 
sprememb statuta. 

12 Finančni načrt Nadzornega odbora mora imeti župan pri pripravi proračuna in ne šele 
decembra, ko bi proračun načeloma moral biti že sprejet.  
Obvezna prisotnost predsednika Nadzornega odbora na sejah, na katerih ne more 
sodelovati ni smiselna. Predsednik NO mora na sejo priti le v primerih, ki jih navaja 
19. člen statuta.  

13 Podrobno je postopanje NO opredeljeno v njegovem poslovniku in delno v Pravilniku 
o obveznih sestavinah poročila NO, zato je določanje tega v statutu brez smisla.  

14 NO nima funkcije nadzornega sveta gospodarske družbe, ki lahko posega v 
poslovanje družbe, zato je seznanjanje z navedenimi zadevami brez smisla. Črtanje 
določb seveda ne pomeni, da se NO ne seznani s tovrstnimi zadevami.  

15 Dodan je način objave Poslovnika NO 

16 Uskladitev z zakonom. 

17 Uskladitev z zakonom 

18 Dopolnitev nekaterih nalog, ki jih opravlja občina s ciljem omogočiti širše možnosti 
bolj gospodarnega ravnanja 

19 Uskladitev z zakonom. ZSPDSLS pooblašča OS, da lahko delegira sprejem načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo županu. S tem bi 
bilo omogočena prodaja kakšne nepremičnine pod določeno vrednostjo brez 
spremembe načrta ravnanja in obravnave na OS. 



20 Uskladitev z zakonom. 

21 Uskladitev s predhodnimi spremembami statuta. 

22 Uskladitev s predhodnimi spremembami statuta. 

23 Sprememba  statuta zahteva ureditev statusa nekaterih drugih predpisov.  

24 Ureditev začetka veljavnosti.  

 
Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.  
 
Finančne posledice: 
Finančnih posledic zaradi sprejema sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
ni. Kažejo se le v zmanjšanju odhodkov zaradi izplačila sejnin za seje komisij in odborov. 
 


