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Številka: 602-0003/2021
Datum: 6.6.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

Informacija glede podžupana Občine Borovnica in obvestilo o
prenehanju funkcije župana Občine Borovnica

NAMEN:

Seznanitev in odločanje

PRAVNA PODLAGA:

33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A,
80/20 – ZIUOOPE)
32. člen Statuta Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016)
Bojan Čebela, Župan Občine Borovnica

PREDLAGATELJ:

GRADIVO PRIPRAVILA: Dolores Dolenc Bajc, direktorica občinske uprave
PREDLOGI SKLEPOV

1. Občinski svet Občine Borovnica se strinja, da se nadomestne
volitve za župana ne izvedejo in, da v času, do izvolitve
župana na rednih volitvah, funkcijo župana opravlja
podžupan.
2. Občinski svet se seznani s sklepom župana Bojana Čebele o
imenovanju Petra Črnilogarja za podžupana Občine
Borovnica in o tem, da v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa
mandata novo izvoljenega župana.
3. Občinski svet se seznani s prenehanjem funkcije župana
Občine Borovnica Bojana Čebele.

V skladu z 32. členom Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) in 28. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/17) bo kot poročevalec
na seji Sveta sodeloval:
•

Peter Črnilogar, podžupan
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OBRA ZLOŽITEV:

K sklepu št. 1:
Zakon o lokalnih volitvah v 105. členu določa, da se nadomestne volitve župana opravijo, če
županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe in da take nadomestne volitve
župana razpiše občinska volilna komisija. Glede vprašanj, ki glede volitev županov niso
posebej urejena, Zakon o lokalnih volitvah v 108. členu napotuje na smiselno uporabo določb
tega zakona o volitvah v občinske svete. V prvem odstavku 31. člena Zakona o lokalnih
volitvah je tako določeno, da se nadomestne volitve ne opravijo, če članu občinskega sveta
(smiselno: županu) preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe
občinskega sveta (smiselno: župana), razen če občinski svet odloči drugače.
Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani 1. 3. 2022 podalo pojasnilo glede
postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti v katerem opredeljuje
časovnico volilnih opravil v takem primeru in dodaja, da bo dan glasovanja (pri tem morebitni
drugi krog ni upoštevan) že v času razpisa rednih lokalnih volitev, kar bi pomenilo, da bi
vzporedno tekla dva volilna procesa za izvolitev istega organa. V pojasnilu je določeno še, da
v primeru, da občinski organi ne bi izvedli nadomestnih volitev župana, do nastopa novega
župana funkcijo župana opravlja podžupan, če pa tega občina nima, pa član občinskega sveta,
ki ga določi župan, če pa ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V pojasnilu je na
koncu med drugim zapisano še, da je odločitev o razpisu nadomestnih volitev v pristojnosti
občinskega sveta in občinske volilne komisije.
Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da se nadomestnih volitev ne izvede. V nasprotnem
primeru pa bo Občinska volilna komisija morala razpisati nadomestne volitve župana.
K sklepu št. 2:
33.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE - v nadaljevanju: ZLS) v 1. odstavku določa, da ima
občina najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga
lahko tudi razreši. 2. odst. 33.a člena ZLS določa, da v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana
podžupan, ter da če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen,
če je župan razrešen. Nadalje 2. odst. 33.a člena ZLS določa, da če župan ne določi, kateri
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet,
kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. 3. odst. 33.a člena ZLS določa,
da podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti
župana, za katere ga župan pooblasti. 4. odst. 33.a člena ZLS določa, da podžupan
nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, nadalje, da če ima občina
več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši podžupan, ter nadalje, da v času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge
iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. 5. odst. 33.a člena ZLS
določa, da kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje
funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta, ter nadalje, da v času nadomeščanja opravlja član
občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
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Župan Občine Borovnica je s Sklepom o imenovanju podžupana Občine Borovnica št. 0320001/2022-1 z dne 23.5.2022 za podžupana Občine Borovnica imenoval Petra Črnilogarja. 4.
člen tega sklepa določa, da podžupan Peter Črnilogar v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana. Vsi
navedeni sklepi so priloga tega gradiva.
K sklepu št. 3:
10. člen Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
39/11, 48/12 in 17/22 – v nadaljnjem besedilu: ZPos) določa, da poslanec ne sme biti hkrati
član državnega sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih. Poslanec
tudi ne sme opravljati funkcije župana in podžupana v občini. Nadalje 11. člen ZPos določa,
da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo
poslanca, oziroma delo v državnem organu.
Iz navedenega sledi, da je Bojanu Čebeli z dnem potrditve poslanskega mandata prenehal
mandat župana, o čemer je občinski svet obvestil z dopisom z dne 6. 6. 2022, prejeta 6. 6.
2022, ki je priloga gradivu.

Pripravila:
Dolores Dolenc Bajc
Direktorica občinske uprave

Peter Črnilogar
Podžupan v začasnem opravljanju
funkcije župana

Priloge:
- Sklep o imenovanju podžupana Občine Borovnica št. 032-0001/2022-1 z dne
-

23.5.2022
Obvestilo o prenehanju funkcije župana Občine Borovnica
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