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Na podlagi 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradno prečiščeno besedilo 1, Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 01/21)  in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 8/15) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 3. izredni seji, dne 4. marca 2021, po 
hitrem postopku sprejel 
 

SPREMEMBO 
 

STATUTA OBČINE KOMENDA  
 

1. člen 
 

V Statutu Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2015) se spremeni 27. člen tako, 
da glasi: 
 

» 
27. člen 

 

(podžupan) 
 

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. 
 

(2) S sklepom o imenovanju podžupana se določi, kateri podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata in razpisa nadomestnih volitev, do izvolitve novega župana. 

 

(3) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za 
katere ga župan pooblasti. 

 

(4) Podžupana, eden je praviloma iz druge volilne enote kot župan, imenuje župan s sklepom izmed članov 
občinskega sveta najpozneje v petinštiridesetih (45) dneh po konstitutivni seji občinskega sveta. 

 

(5) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžupan-a/-ov obvesti župan o tem občinski svet, pri 
čemer ga seznani tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupan-u/-oma, ter nalogami, pri katerih mu 
pomaga/ta/.  

 
(6) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prejšnjega odstavka, župana v primeru njegove 

zadržanosti nadomešča tisti podžupan, ki ga pooblasti župan. V času nadomeščanja, opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.  
 

(7) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana svetnik, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši svetnik. 

       V času nadomeščanja opravlja svetnik tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
 

(8) V času opravljanja funkcije župana zaradi predčasnega prenehanja mandata župana podžupan nima 
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. 

 

(9) V soglasju z županom, se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. 
 

2. člen 
 

Te sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
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     Stanislav Poglajen 
Župan Občine Komenda 

 


