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Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

Številka: 0313-0001/2019
Datum: 05.02.2019
OBČINSKI SVET
OBČINE CERKNICA
ZADEVA:

Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih
skupnosti

NAMEN:

Začetek postopka za pridobitev predlogov članov in članic, ki jih
bo Občinski svet imenoval v odbore krajevnih skupnosti

PRAVNA PODLAGA:

66. člen Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/2017
18. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)

PREDLAGATELJ:

Župan občine Cerknica, Marko RUPAR

GRADIVO PRIPRAVILA:

Irena ZALAR, direktorica občinske uprave
Jasmina KRIŽANČIČ, svetovalka v uradu župana

POROČEVALKA:

Irena ZALAR, direktorica občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Sprejeme se Sklep o začetku postopka imenovanja
odborov krajevnih skupnosti.
Sprejeme se Obrazec za podajo predlogov kandidatov z
navodilom (obrazec: 1).
Sprejeme se Obrazec za podajo soglasja kandidata h
kandidaturi (obrazec: 2).
O b r a z l o ž i t e v:

V Občini Cerknica so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, ki delujejo preko odborov
krajevnih skupnosti, kot posvetovalnih teles občinskega sveta. Pristojnosti, naloge in delovanje
krajevnih skupnosti so določene v statutu občine. Skladno s Statutom Občine Cerknica, krajevne
skupnosti nimajo pravne subjektivitete oz. statusa pravne osebe in temu posledično tudi ne svetov
krajevnih skupnosti, ki se volijo na neposrednih volitvah. Odbore krajevnih skupnosti je v skladu z
Zakonom o lokalni samoupravi ustanovil občinski svet s statutom, ravno tako pa občinski svet tudi
imenuje in razrešuje člane odborov krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti, ki delujejo preko odborov imajo predlagalno in posvetovalno funkcijo. Njihov
namen je v tem, da namesto delovanja krajevnih skupnosti z neposredno izvoljenimi sveti, omogočajo
udeležbo krajevnega prebivalstva pri odločanju v občinskem svetu, oziroma uveljavljanje krajevnih
interesov preko posvetovalnih odborov občinskega sveta.
Za vsako območje posamezne krajevne skupnosti občine Cerknica je s statutom ustanovljen odbor
krajevne skupnosti, tako da ima
1. Odbor krajevne skupnosti Begunje 7 članov
2. Odbor krajevne skupnosti Cajnarje - Sveti Vid 7 članov
3. Odbor krajevne skupnosti Cerknica 11 članov
4. Odbor krajevne skupnosti Grahovo 7 članov
5. Odbor krajevne skupnosti Rakek 9 članov.
Število članov v odboru je določeno v Statutu Občine Cerknica in sicer na osnovi upoštevanja
posebnosti posamezne krajevne skupnosti, kot so število prebivalstva in število naselij v posamezni
krajevni skupnosti.
Postopek imenovanja članov krajevnih skupnosti za začne s sprejemom Sklepa o začetku postopka
imenovanja odborov krajevnih skupnosti, ki ga sprejme občinski svet. V sklepu se določi rok zbiranja
predlogov kandidatov, način obveščanja, lokacije za vložitev predlogov, obrazec za podajo predlogov
ter obrazec za podajo soglasja h kandidaturi. Krajani posameznih krajevnih skupnosti in svetniške
skupine občinskega sveta kot predlagatelji posredujejo predloge kandidatov Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Pri oblikovanju predlogov kandidatov morajo upoštevati naslednje:
1. Predlagatelj lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih za območje posamezne krajevne
skupnosti imenuje v odbor krajevne skupnosti. Vsak kandidat lahko kandidira le na eni listi kandidatov.
2. Pisno soglasje kandidata mora biti priloženo na obrazcu, ki ga predpiše občinski svet in je
nepreklicno. Kandidat za člana posameznega odbora krajevne skupnosti mora imeti volilno pravico ter
stalno prebivališče v krajevni skupnosti, v kateri kandidira. Soglasje h kandidaturi za člana odbora
krajevne skupnosti, lahko krajan poda samo enkrat.
Po izteku roka za vložitev predlogov kandidatov, mora Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v roku 30 dni določiti in posredovati občinskemu svetu listo kandidatov za imenovanje
članov v odbore krajevnih skupnosti. Liste kandidatov komisija določi na podlagi predlogov krajanov
posameznih krajevnih skupnosti in svetniških skupin občinskega sveta.
Postopek se zaključi z imenovanjem članov odborov krajevnih skupnosti, ki ga opravi občinski svet.

Pripravili:
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave
Jasmina Križančič, svetovalka v uradu župana
OBČINA CERKNICA
ŽUPAN
Marko RUPAR

Priloga:
-

predlog sklepa
obrazec 1
obrazec 2

POSREDUJE SE:
- Občinskemu svetu
VLOŽI SE:
- spis postopka

Na podlagi 66. člena Statuta občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/2017 - UPB) je Občinski svet
Občine Cerknica na svoji ___ redni seji dne ______________ sprejel

SKLEP
o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

1. člen
S tem sklepom se v občini Cerknica začne postopek imenovanja članov v Odbor krajevne skupnosti
Begunje, Odbor krajevne skupnosti Cajnarje - Sveti Vid, Odbor krajevne skupnosti Cerknica, Odbor
krajevne skupnosti Grahovo in Odbor krajevne skupnosti Rakek.
2. člen
Predloge kandidatov krajani posameznih krajevnih skupnosti in svetniške skupine Občinskega sveta
naslovijo na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Cerknica
najkasneje v roku 30 dni od veljavnosti tega sklepa.
3. člen
Predlogi kandidatov se vlagajo osebno na Občini Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica v času uradnih ur:
v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure, po pošti, ali na
elektronski naslov: obcina@cerknica.si.
Obrazce za vložitev predlogov se skupaj z obvestilom o začetku postopka imenovanja Odborov krajevnih
skupnosti pošlje vsem gospodinjstvom na območju občine Cerknica ter objavi na spletni strani Občine
Cerknica.
4. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Cerknica mora
najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za vložitev predlogov iz prejšnjega odstavka, Občinskemu svetu
posredovati listo kandidatov za imenovanje članov v Odbore krajevnih skupnosti.
5. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Datum:

0313-0001/2019
__________________

OBČINA CERKNICA
ŽUPAN
Marko RUPAR

OBRAZEC 1:

PREDLOG KANDIDATOV ZA ČLANE ODBORA KRAJEVNE
SKUPNOSTI
__________________________________
1. PODATKI O KANDIDATIH:
ZAP.
IME
PRIIMEK
ŠT. KANDIDATA KANDIDATA

DATUM
ROJSTVA

NASLOV STALNEGA
PREBIVALIŠČA
KANDIDATA

2. PODATKI O VLAGATELJU:
A)
IME IN PRIIMEK
DATUM
NASLOV STALNEGA
VLAGATELJA
ROJSTVA
PREBIVALIŠČA
VLAGATELJA
VLAGATELJA

LASTNOROČNI
PODPIS
VLAGATELJA

B)
SVETNIŠKA SKUPINA
OBČINSKEGA SVETA

PODPIS VODJE
SVETNIŠKE SKUPINE

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 1: PREDLOG KANDIDATOV ZA ČLANE
ODBOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1. PODATKI O KANDIDATIH : Vpišejo se zahtevani podatki, pri čemer je potrebno upoštevati:
a) KANDIDAT mora podati pisno soglasje na obrazcu, ki ga predpiše občinski svet in lahko
kandidira samo na eni listi kandidatov. Soglasje h kandidaturi za člana odbora krajevne
skupnosti lahko občan poda samo enkrat.
b) KANDIDAT za člana posameznega odbora krajevne skupnosti mora imeti volilno pravico
ter stalno prebivališče v krajevni skupnosti, v kateri kandidira za člana odbora krajevne
skupnosti.
Krajevna skupnost Cerknica obsega naselja Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Otok,
Podskrajnik in Zelše.
Krajevna skupnost Rakek obsega naselja Rakek, Slivice, Unec, Ivanje selo in Rakov Škocjan.
Krajevna skupnost Grahovo obsega naselja Grahovo, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje
Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Bločice, Bloška Polica in Martinjak.
Krajevna skupnost Begunje obsega naselja Begunje pri Cerknici, Brezje, Selšček, Topol pri
Begunjah, Bezuljak, Dobec, Kožljek, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Stražišče, Župeno, Beč,
Pikovnik, Kržišče, Zibovnik, Podslivnica, Otonica in Mahneti.
Krajevna skupnost Cajnarje - Sveti Vid obsega naselja Sveti Vid, Čohovo, Rudolfovo, Osredek,
Zala, Ravne, Lešnjake, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kranjče, Zahrib, Tavžlje, Cajnarje, Reparje,
Krušče, Kremenca, Milava, Ponikve, Ščurkovo, Štrukljeva vas, Pirmane, Gora, Hruškarje,
Hribljane, Bečaje in Slugovo.
c) PREDLAGETELJ lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih lahko imenuje v
odbor posamezne krajevne skupnosti. Pri tem mora upoštevati, da lahko poda podporo s
podpisom posameznemu kandidatu samo enkrat.
Odbor krajevne skupnosti Begunje ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Cajnarje - Sveti Vid ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Cerknica ima 11 članov.
Odbor krajevne skupnosti Grahovo ima 7 članov.
Odbor krajevne skupnosti Rakek ima 9 članov.
d) Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi.
e) Mandatna doba odborov krajevnih skupnosti traja do konca mandata občinskega sveta, ki
jih je imenoval oz. do imenovanja novih odborov krajevnih skupnosti.
f) Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna.
2. PODATKI O VLAGATELJU :
Pod točko A vpišejo svoje podatke krajani posameznih krajevnih skupnosti, pri čemer je potrebno
upoštevati:
a) Predloge za kandidate lahko podajo samo krajani, ki imajo volilno pravico.
b) Krajani posamezne krajevne skupnosti lahko predlagajo kandidate samo za krajevno
skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče.
Pod točko B vpišejo podatke svetniške skupine pri občinskem svetu:
a) Svetniške skupine lahko podajo predloge kandidatov za vse odbore krajevnih skupnosti.

OBRAZEC 2:

SOGLASJE KANDIDATA H KANDIDATURI
ZA ČLANA ODBORA
KRAJEVNE SKUPNOSTI
_______________________________

Spodaj podpisani-(a) _______________________________________________ ,
stanujoč-(a)_______________________________________________________,
roj. ______________ soglašam z kandidaturo za člana-(nico) odbora krajevne
skupnosti ___________________ .
Soglasje h kandidaturi je nepreklicno.

V/Na _______________, dne ____________

_________________________
(podpis)

