
7 

Občina Cerknica  |  Cesta 4. maja 53  |  SI - 1380 Cerknica 
 

Tel: (01) 70 90 610,  Fax: (01) 70 90 633 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pobude in vprašanja 



 
Številka: 039-1/2014 
Datum:   1. 12. 2017 
 
 
ZADEVA: ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA na 20. 
REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 16. 11. 2017 
 
Vincenc STERŽAJ je podal pobudo in sicer za preoblikovanje odborov krajevnih skupnosti v 
svete krajevnih skupnosti, saj ima tako ureditev že polovico občin, med njimi vse mestne občine 
in pa številne občine, kjer niti ni ključno število prebivalcev. Obrazložil je, da se voli predstavnike 
v svete krajevnih skupnosti, ki postane samostojno pravno telo. V tem primeru gre za preskok v 
miselnosti in dejansko obvladovanje lokalnih problemov in najmanjših delov lokalne samouprave. 
Predlagal je, da se odbore krajevnih skupnosti zadolži, da to problematiko obravnavajo na sejah 
odborov in podajo mnenje.  

 
ODGOVOR: 
 

V povezavi s statusom krajevnih skupnosti je potrebno povedati, da je reforma lokalne 
samouprave z ustavo iz leta 1991 in zakonom o lokalni samoupravi iz leta 1994 ohranila ožje 
dele občin, vendar jim je bistveno spremenila status in naloge. Temeljna enota lokalne 
samouprave je postala občina, vsebina delovanja ožjih delov občin pa se je postopoma 
zmanjšala. 
 
Umestitev ožjih delov občin je pomembna predvsem z vidika participacije prebivalcev pri 
odločanju na lokalni ravni in ne zaradi izvajanja javnih služb za prebivalce. Te namreč opravlja 
občina sama, njeni javni zavodi ali javna podjetja. Zato potrebe po pravni subjektiviteti ožjih delov 
ni več. Krajevne skupnosti ne morejo imeti zaposlenih, hkrati pa ta status povzroča dodatne 
stroške in administrativna opravila, kot so računovodstvo in poročila Ajpesu. Predsednik krajevne 
skupnosti, ki ima značilnost pravne osebe, pa je za njeno delovanje tudi odškodninsko 
odgovoren.   
 
To so argumenti, ki jih v smernicah razvoja lokalne  samouprave zagovarja tudi Ministrstvo za 
javno upravo in občinam priporoča, da je potrebno  ožje dele občine opredeliti predvsem kot 
posvetovalna telesa organov občine, saj lahko obravnavajo problematiko, ki zadeva konkretno 
ozemlje in ljudi na njem, preden organi občine o tem sprejmejo dokončno odločitev.   
 
Občina Cerknica  ima takšno ureditev pristojnosti Krajevnih skupnosti  urejeno že od leta 1998, 
zato se zastavlja dilema smiselnosti spreminjanja te ureditve. Vsekakor pa bomo izraženo 
pobudo vzeli na znanje in jo podali v obravnavo odborom krajevnih skupnosti. 
 
 
Odgovor pripravila: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave 
 
 

OBČINA CERKNICA 
ŽUPAN 

 Marko RUPAR 


