
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00 
in 51/02) in na podlagi 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99 in 1/01) je občinski svet na svoji 25. redni seji dne 09. 09. 2002 
sprejel naslednje 
 
 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  
 S T A T U T A 

 
 
 

 
 

1. člen 
 
V 22. členu se na koncu  5. alinee doda besedilo, ki se glasi: 
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega 

sveta 
V 22. členu se doda 6. alinea, ki se glasi: 
- če nastopi  funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne 
preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi 
 
Na koncu 22. člena se doda stavek, ki se glasi: 
Ostale določbe se urejajo v zvezi z zakonom o lokalni samoupravi. 
 

2. člen 
 
V 37. členu se dodajo nov 3. in 4. odstavek, ki se glasita: 
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, 
da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz 1. odstavka tega člena. 
 
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje 
podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku 
roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma 
po pravnomočni odločitvi sodišča.  
 
Črta se besedilo 6. člena sprememb statuta.  
 
Na koncu 37. člena se doda stavek, ki se glasi: 
»Ostale določbe se urejajo z zakonom o lokalni samoupravi.« 
 
Sedanji  4., 5., 6., 7., 8. in 9. postanejo 5., 6., 7., 8., 9. in 10.  odstavek. 
 
 

 
OBČINSKA UPRAVA 

 
3. člen 

 



Spremeni se 47. člen, tako, da se glasi: 
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi 
njene naloge in notranjo organizacijo. 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga 
imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev.«   
 

3. člen 
 
2. odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog 
občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz 1. odstavka 47. člena 
statuta. 
 
Doda se 3. odstavek 48. člena, ki se glasi: 
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz 
prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.  
 
 

4. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem, začnejo pa veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem.  
 
 
 
Številka: 03201-01-027/2001-FČ 
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Občina Cerklje na Gorenjskem 
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